
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

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

Освітня програма 30861 Розумний транспорт і логістика для міст

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 275 Транспортні технології

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

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

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 30861

Назва ОП Розумний транспорт і логістика для міст

Галузь знань 27 Транспорт

Cпеціальність 275 Транспортні технології

Cпеціалізація (за наявності) 275.03 на автомобільному транспорті

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Кукурудзяк Юрій Юрійович, Бугайов Олексій Олександрович,
Шраменко Наталя Юріївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 04.05.2020 р. – 06.05.2020 р.

3. Посилання на документи, які підлягають оприлюдненню закладом вищої освіти на своєму
вебсайті

Відомості про самооцінювання ОП https://www.kname.edu.ua/images/Files/2019/SelfEvaluation_Programs/
%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_275_06.02.2020.pdf

Програма візиту експертної групи https://tsl.kname.edu.ua/images/files/2020/program_v7_final.pdf.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

Освітньо-наукова програма має інноваційний характер, оскільки спрямована на формування компетентностей у
вирішенні комплексних транспортних проблем урбанізованих територій, що є актуальним в умовах сталої світової
тенденції до урбанізації, а також ОНП передбачає застосування наукових підходів при вирішенні складних
професійних задач та практичних проблем у галузі транспортних систем урбанізованих територій. Крім того, зміст
освітньо-наукової програми має взірцевий характер, оскільки містить приклади найкращих європейських практик
вирішення складних проблем у галузі транспортних систем та логістики. В рамках даної освітньої програми
передбачена практична підготовка здобувачів вищої освіти на транспортних підприємствах та профільних
організаціях. Суттєве значення має використання в навчальному процесі прикладного програмного забезпечення,
зокрема Visum, COPERT, R-Progect, що обумовлює сприятливі умови для формування конкурентоздатного фахівця
на ринку праці. Наявність блочного вибору дисциплін є обгрунтованою особливістю ОНП. Доступ до освітньої
програми, правил прийому на навчання за освітньою програмою та правил визнання результатів навчання є
відкритим для всіх учасників освітнього процесу. Відзначено високий рівень академічної та професійної кваліфікації
викладачів, що забезпечують досягнення визначених ОНП цілей та програмних результатів навчання.
Спостерігається активне залучення представників роботодавців до реалізації освітнього процесу за даною ОНП. На
взірцевому рівні організована система сприяння професійному розвитку викладачів та стимулювання розвитку
викладацької майстерності. В університеті вживаються всі відповідні заходи та проводяться консультативно-
роз’яснювальні бесіди для запобігання конфліктних ситуацій та неетичної поведінки і жодного конфлікту не
зафіксовано. Експертна група відмічає дієвість сформованої культури якості освітньої діяльності в ЗВО.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

1. При формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОНП враховано досвід викладацької, наукової та
практичної діяльності як вітчизняних, так і країн ЄС. Врахований галузевий та регіональний контекст щодо
визначення сучасних пріоритетів розвитку транспортних систем; враховано тенденції розвитку вітчизняного та
міжнародного ринку праці. Взірцевою практикою є те, що ОНП містить приклади найкращих європейських практик
вирішення складних проблем у галузі транспортних систем та логістики. Окремі навчальні дисципліни
викладаються англійською мовою. 2. Передбачена практична підготовка здобувачів вищої освіти на транспортних
підприємствах та профільних організаціях. Суттєве значення має використання в навчальному процесі прикладного
програмного забезпечення, зокрема Visum, COPERT, R-Progect. 3. Наявність в ЗВО систематизованих інформаційних
ресурсів, що дає можливості повноцінного доступу і швидкого пошуку необхідної інформації всіма учасниками
освітнього процесу. 4. Спостерігається активне залучення здобувачів вищої освіти до наукових досліджень та їхня
участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах та науково-практичних конференціях, а також Всеукраїнських
олімпіадах. Взірцевою практикою є прийняття участі як НПП, так і здобувачів вищої освіти у міжнародних
стипендіальних грантах та перемога у цих конкурсах, а також реалізація програми академічної мобільності. 5.
Мають місце міжнародні зв'язки, високий рівень інтернаціоналізації освітньої діяльності і співпраці з передовими
університетами Європи. Оновлення змісту освітніх компонентів здійснюється з урахуванням реальних сучасних
практик університетів ЄС, де відбувається стажування викладачів, та результатів наукових досягнень НПП. 6.
Визначені чіткі правила академічної доброчесності та етичної поведінки учасників освітнього процесу. Перевагою
ЗВО є наявність та використання системи Unplag для перевірки робіт здобувачів вищої освіти на плагіат. 7.
Відмічено високий рівень академічної та професійної кваліфікації викладачів. Процедури добору викладачів є
прозорими і публічними. 8. Відмічено активне залучення представників роботодавців до реалізації освітнього
процесу за даною ОНП. На взірцевому рівні організована система сприяння професійному розвитку викладачів та
стимулювання розвитку викладацької майстерності. 9. ЗВО має потужну матеріально-технічну базу, забезпечує
безпечне для життя та здоров’я освітнє середовище. 10. ЗВО має сформовану культуру якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою. Гарний зв’язок з роботодавцями та
здобувачами вищої освіти дає можливість вчасно реагувати на зміни вимог ринку праці та вдосконалювати як
окремі компоненти, так і ОНП в цілому. 11. Доступність та публічність всіх правил і процедур, які регулюють права
та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу, що знайшло відображення у сукупності Положень та нормативних
документів, розміщених на сайті університету.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. Індивідуальна траєкторія студентів формується шляхом блочного вибору дисциплін (який обумовлений
особливостями ОНП), при цьому відсутній перелік окремих дисциплін для вільного вибору. Експертна група
рекомендує крім процедури блочного вибору дисциплін передбачити формування загального переліку дисциплін
для вільного вибору студентів з метою розширення можливостей щодо індивідуального вибору здобувачами вищої
освіти навчальних дисциплін. Рекомендовано переглянути робочі програми навчальних дисциплін з метою
внесення певних доповнень та коректив. 2. Відсутні затверджені документи, які регулюють питання визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Однак є розроблений проєкт відповідного Положення,
який перебуває на стадії обговорення. Рекомендується активізувати узгодження та затвердження відповідного
положення щодо визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, а також інформувати про його
дієвість здобувачів вищої освіти. 3. В нормативних документах не достатньо чітко описана процедура повторного
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проходження контрольних заходів у випадку оскарження їхніх результатів, хоча всі учасники освітнього процесу
поінформовані щодо неї. Рекомендовано внести доповнення в певний нормативний документ щодо опису
процедури повторного проходження контрольних заходів, 4. Деякі робочі програми навчальних дисциплін містять
не достатньо повну інформацію. Наявність деяких джерел рекомендованої літератури, що не є актуальними. Деякі
документи не містять дати їхнього підписання. Рекомендується більш ретельно здійснювати рецензування
навчально-методичного забезпечення за ОНП. Рекомендується інформацію щодо цілей, змісту та програмних
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів надавати у формі
силлабуса. 5. В “Положенні про комісію з питань етики та академічної доброчесності” чітко описана “неформальна”
процедура реагування на неетичну поведінку, однак не описана «формальна» процедура реагування на неетичну
поведінку, зокрема, сексуальні домагання, дискримінацію. Рекомендується додати в “Положення про Комісію з
питань етики та академічної доброчесності” опис «формальної» процедури реагування на неетичну поведінку,
зокрема, сексуальні домагання, дискримінацію. 6. З’ясовано, що деякі посилання на сайті не працюють або вони
працюють некоректно. При цьому виявлені технічні помилки являють собою поодинокі випадки. Рекомендується
приділити увагу усуненню технічних помилок у роботі сайту. 7. Згідно “Висновку про доступність осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення до будівель, приміщень і прибудинкової території ХНУМГ ім.
О.М.Бекетова” у цілому територія та будівлі ХНУМГ є частково доступними для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення. Однак відмічено, що є запланований комплекс заходів з цього приводу.
Рекомендується продовжувати планомірно створювати умови, достатні для реалізації права на освіту осіб з
особливими потребами.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Відповідно до Стратегії розвитку ВНЗ «Харківський національний університет міського господарства імені О.М.
Бекетова» на 2016-2020 роки, що розміщена на сайті університету
(https://www.kname.edu.ua/index.php/ru/glavnaya/%D0%BE-%D1%85%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B3-
%D0%B8%D0%BC-%D0%BE-%D0%BC-
%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%
D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-
%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0) та
представлена експертній групі у друкованому вигляді ректором В.М. Бабаєвим, місія ЗВО полягає у підготовці
висококваліфікованих кадрів для регіонального розвитку та міського господарства, що передбачає досягнення таких
стратегічних цілей: досконалість освіти, розвиток науки, інтеграція до світового науково-освітнього простору
відповідно до пріоритетних напрямків розвитку у галузі освіти, наукових досліджень та світової університетської
спільноти. Відповідно до освітньо-наукової програми мета сформульована наступним чином: підготовка фахівців на
другому (магістерському) рівні вищої освіти, здатних вирішувати складні проблеми у галузі транспортних систем
урбанізованих територій на основі передового досвіду та технологій, розроблених у європейських країнах у сфері
інтелектуального міського транспорту та логістики. Отже, цілі освітньо-наукової програми «Розумний транспорт і
логістика для міст» відповідають місії навчального закладу через підготовку висококваліфікованих кадрів здатних
забезпечити функціонування та сталий розвиток транспортних систем регіонів та урбанізованих територій на основі
застосування технологій інтелектуального міського транспорту та логістики. Освітньо-наукова програма сприяє
досягненню стратегічних цілей університету, зокрема щодо підвищення якості освіти на основі застосування
передового досвіду у розвитку транспортних технологій та інтеграції до світової спільноти. Встановлена унікальність
даної ОНП, яка полягає у підготовці висококваліфікованих кадрів для потреб транспортної галузі, а саме для
великих міст, з використанням найновітніших розробок та вимірювального обладнання, що надає випускникам
компетенції в сфері інтеграції інтелектуальних транспортних та інформаційних технологій при управлінні
транспортними системами міст.

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

Моніторинг стейкхолдерів в ЗВО регулюється “Положенням про моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти і
освітньої діяльності ХНУМГ ім. О. М. Бекетова”
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https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%BE
%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8.pdf. Для обговорення цілей, фахових компетентностей та результатів
навчання ОНП було проведено методичний семінар кафедри від 25.04.18 р. (прот-л № 6), де крім НПП кафедри
були присутні представники роботодавців. Оскільки ОНП має виражений місцевий фокус, то її мета та зміст активно
обговорювався в місцевих органах влади, в результаті надано рецензію
https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/glavnaya/osvitni-programy/magisterskyj-riven-osvity/rozumnyi-transport-i-
lohistyka-dlia-mist. НПП та представники роботодавців підтвердили, що їх позиції та потреби враховуються при
визначенні цілі ОНП та програмних результатів навчання. Пропозиції представників роботодавців та НПП
відіграли значну роль у перегляді змісту дисциплін ОНП (прот-л № 1 метод. семінару від 10.09.19 р.); при
впровадженні сучасних освітніх практик, прикладних програмних продуктів та можливостей їхнього застосування
для покращення якості навчання (прот-л №20 від 25.05.18 р.); при обговоренні навчального плану викладачами
кафедри надавалось обґрунтування видів навчальних занять та їх обсяг у годинах за кожною дисципліною
навчального плану (прот-л №22 від 07.06.18 р.). Для визначення пропозицій випускників щодо цілі та програмних
результатів навчання ОНП та її змісту розроблена форма анкети, однак опитування з цього приводу ще не
проводилось, оскільки за даною ОНП у червні 2020 р. планується перший випуск. Доказом систематичного
проведення інформаційної та консультативної роботи щодо змісту ОНП зі здобувачами, а також індивідуальних
бесід з потенційними вступниками з метою врахування їхніх інтересів та пропозицій щодо цілі та змісту ОНП, є
відповідні питання, що розглядаються на засіданнях кафедри (прот-л №14 від 03.03.20 р.). Результатом є
збільшення контингенту здобувачів з 13 (2018 р.) до 17 осіб (2019 р.). Голова Студентського Сенату повідомила, що
всі ОП подаються на розгляд Вченої Ради за її підписом. Отже, цілі, зміст освітніх компонентів та очікувані
результати навчання ОНП попередньо обговорювались серед здобувачів вищої освіти, а потім Головою СС інтереси
здобувачів своєчасно доводились до керівництва ЗВО під час розгляду та затвердження ОНП. Програмні результати
ОНП обговорювались з представниками профільних кафедр НТУ і НУ «Львівська політехніка» в межах заходів з
реалізації проекту Erasmus + «Master in Smart Transport and Logistics for Cities» з урахуванням рекомендацій
партнерів ЄС на семінарах міжнародного характеру (де здобувачі освіти приймали участь): Progress Seminar of WG1
and its Sub-groups, 31.07.18 - 02.08.18 р., ХНУМГ ім. Бекетова; WPs 2.7 & 10.2 - Master Programme & 3rd PMC
Coordination Meetings, Status and the road ahead, 21.10.18 -25.10.18, НУ“Львівська політехніка”.

3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Цілі ОНП та програмні результати навчання визначались з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності. При
формування цілі ОНП та програмних результатів навчання враховано тенденції розвитку ринку праці в
транспортній галузі, які спрямовані на підвищення рівня інформатизації та передбачають інноваційність при
вирішенні складних професійних задач та практичних проблем міських транспортних систем. Моніторинг
тенденцій розвитку ринку праці забезпечується шляхом безпосереднього спілкування з роботодавцями, передусім,
співпрацею з міським транспортним оператором ХКП «Міськелектотранссервіс», Департаментом інфраструктури
Харківської міської ради, АТ “Турбоатом”, ТОВ “Харпрод”, ТОВ “Велес-Та”, ТОВ “Віасистемпро”, ТОВ “Комкон
Трафік”, автотранспортними і логістичними підприємствами міста (про що укладені відповідні угоди). На сайті ЗВО
розміщено рецензії роботодавців (департамент інфраструктури Харківської міської ради, ТОВ «Транспортно-
логістична компанія «С.І.Б. АВТО») https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/glavnaya/osvitni-programy/magisterskyj-
riven-osvity/rozumnyi-transport-i-lohistyka-dlia-mist. Врахування галузевого та регіонального контексту підтверджено
тим, що ОНП орієнтована на комплексний розвиток транспортної системи, передусім, великих міст, а м. Харків є
великим містом з розвиненою транспортною системою та транспортною інфраструктурою, яка включає у себе
зовнішній і внутрішній транспорт, розгалужену мережу залізничних і автомобільних доріг державного та місцевого
значення, магістральну вуличну мережу і мережу міського громадського транспорту: підземного, наземного
електричного, наземного автомобільного та систему обслуговування і управління громадським транспортом. Цей
факт підтвердив також викладач Куш Є.І., який відвідав “відкриту зустріч”. При формуванні цілей та програмних
результатів навчання за ОНП враховано досвід реалізації програм за спеціальністю 275 Транспортні технології (за
видами) у Національному транспортному університеті, НУ «Львівська політехніка», а також досвід іноземних
програм шляхом аналізу і запровадження в освітній процес підходів і практик навчання, наукової і практичної
діяльності Європейських університетів: університетів Сапієнза і Тор Вергата (м. Рим, Італія), Університету
прикладної науки вищої школи Вісмару: технологія, бізнес та дизайн (м. Вісмар, Німеччина), Сілезького
технологічного університету (м. Катовице, Польща), що засвідчено протоколом №2 від 10.09.2019 р. В результаті
цієї співпраці були впроваджені нові підходи до вирішення наукових і практичних завдань у сфері інтелектуального
міського транспорту та логістики, використання сучасних програмних продуктів для моделювання транспортно-
логістичних процесів і аналізу ефективності проектних рішень (протокол №2 від 10.09.2019 р., протокол № 1
методичного семінару кафедри від 10.09.2019 р.). Як повідомили науково-педагогічні працівники - окремі навчальні
дисципліни викладаються англійською мовою.

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.
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Результати навчання, що представлені в освітній програмі відповідають проекту стандарту вищої освіти за
спеціальністю 275 “Транспортні технології” для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Визначені проектом
стандарту компетентності та результати навчання покладені в основу освітньо-наукової програми «Розумний
транспорт і логістика для міст». Окремі методичні семінари кафедри були присвячені обговоренню освітніх
компонентів та їх складових, які мають забезпечити досягнення відповідних компетентностей та результатів
навчання (протокол №6 методичного семінару кафедри від 25.04.2018 р., протокол №20 від 25.05.2018 р., протокол
№22 від 07.06.2018 р., протокол № 1 методичного семінару кафедри від 10.09.2019 р., протокол №2 від 10.09.2019
р.). Експертна група переконалась, що визначені ОНП програмні результати навчання (згідно відомостей
самооцінювання) відповідають 8-му рівню Національної рамки кваліфікацій та передбачають здатність особи
розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі транспортних систем і технологій або у процесі навчання, що
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

При формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОНП враховано досвід викладацької, наукової та
практичної діяльності як вітчизняних, так і Європейських країн-партнерів (Італія, Німеччина, Польща). Врахований
галузевий та регіональний контекст щодо визначення сучасних пріоритетів розвитку транспортних систем;
враховано тенденції розвитку вітчизняного та міжнародного ринку праці. Взірцевою практикою є те, що освітньо-
наукова програма містить приклади найкращих європейських практик вирішення складних проблем у галузі
транспортних систем та логістики. Окремі навчальні дисципліни викладаються англійською мовою.

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

Недоліків у проєктуванні та визначенні цілей і програмних результатів навчання ОНП експертна група не виявила.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітньо-наукова програма має інноваційний характер, оскільки спрямована на формування компетентностей у
вирішенні комплексних транспортних проблем урбанізованих територій, що є актуальним в умовах сталої світової
тенденції до урбанізації, а також ОНП передбачає застосування наукових підходів при вирішенні складних
професійних задач та практичних проблем у галузі транспортних систем урбанізованих територій. Крім того, зміст
освітньо-наукової програми має взірцевий характер, оскільки містить приклади найкращих європейських практик
вирішення складних проблем у галузі транспортних систем та логістики.

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).

Обсяг освітньо-наукової програми становить 120,0 кредитів (у кредитах ЄКТС), що відповідає проєкту стандарту
вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)». В освітній програмі наведений перелік
освітніх компонентів та їх обсяг (у кредитах ЄКТС), що дало можливість визначення відповідності вимог
законодавства щодо навчального навантаження для відповідного рівня вищої освіти. З цією метою експертна група
додатково ознайомилася з навчальним планом за 2018-2019 н.р. (який також є дійсним на 2019/2020 н.р.)
підготовки фахівців та визначила, що кількість кредитів ЄКТС за дисциплінами становить від 3,0 до 6,0 кредитів, а
для курсових проєктів та курсових робіт – 2,0 кредити. Отже, експертна група дійшла висновку, що обсяг окремих
освітніх компонентів не суперечить чинному законодавству.
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2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

Аналізуючи освітньо-наукову програму, експертна група дійшла висновку, що її зміст має чітку структуру. В
представленій на розгляд експертній групі освітньо-науковій програмі наведена матриця відповідності програмних
компетентностей компонентам освітньої програми (табл.4) та матриця забезпечення програмних результатів
навчання відповідними компонентами освітньої програми (табл.5), що дозволило визначити можливість
досягнення заявлених цілей та програмних результатів навчання. При цьому у відомостях про самооцінювання
також представлена інформація щодо забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами
освітньої програми (таблиця 3), ця інформація є ідентичною з відповідною інформацією в ОНП. Наведена
інформація у відомостях про самооцінювання (шляхом співставлення з зазначеними програмними результатами,
що містяться в освітній програмі) дала можливість дійти висновку, що включені до освітньої програми освітні
компоненти складають логічну взаємопов’язану систему та забезпечують досягнення заявлених цілей та програмних
результатів навчання. Слід зауважити, що в результаті аналізу всіх робочих програм навчальних дисциплін ОНП
(https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/glavnaya/osvitni-programy/magisterskyj-riven-osvity/rozumnyi-transport-i-
lohistyka-dlia-mist) експертна група відзначила, що не всі робочі програми навчальних дисциплін (зокрема, з
дисциплін “Методологія наукових досліджень”, “Охорона праці в галузі та цивільний захист”, «Іноземна мова
наукового та ділового спілкування») містять інформацію про очікувані програмні результати навчання, а також
таблицю календарного плану самостійної роботи (згідно додатку А “Положення про організацію самостійної роботи
здобувачів вищої освіти”
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%
B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%A1%D0%A0%D0%97%D0%92%D0%9E_2019.pdf).

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

Згідно проєкту стандарту вищої освіти за спеціальністю 275 “Транспортні технології (за видами)” для другого
(магістерського) рівня вищої освіти опис предметної області спеціальності 275 Транспортні технології (за видами)
включає: 1. Об’єкт вивчення – транспортні системи та технології; 2. Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних
розв’язувати складні задачі і проблеми транспортної галузі у сфері транспортних систем і технологій, або у процесі
навчання, що передбачає проведення досліджень; 3. Теоретичний зміст предметної області - розділи науки та
техніки, які вивчають та поєднують зв'язки та закономірності в теорії функціонування транспортних систем та
технологій; 4. Методи, методики та технології. Аналітичні, числові та експериментальні методи дослідження
функціонування транспортних систем, методи довгострокового, короткострокового та оперативного управління
транспортними системами, транспортні технології; 5. Інструменти та обладнання – комп’ютерне та програмне
забезпечення, мультимедійні засоби; сучасні пристрої для контролю перевезень та управління роботою
транспортних систем; натурні зразки та макети об’єктів транспорту. Експертна група пересвідчилась, що
відповідність предметній області забезпечують обов’язкові освітні компоненти програми, 15 дисциплін (88 кредитів
ЄКТС) з урахуванням переддипломної практики, підготовки та захисту кваліфікаційної роботи. Отже, аналіз змісту
освітньо-наукової програми дає можливість зробити висновок, що зміст відповідає предметній області спеціальності
275 “Транспортні технології (за видами)”, оскільки перелік компетентностей, програмних результатів навчання,
назви освітніх компонентів корелюють з описом предметної області у проєкті стандарту.

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

Обсяг, що відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти становить 32 кредити, що відповідає 26,7%
від загального обсягу ОНП. Згідно “Положення про організацію освітнього процесу”
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019
_1.pdf) для рівня магістра вільний вибір студента формується з переліку дисциплін професійного спрямування.
Вибір дисциплін в ЗВО регламентується наказами:
https://www.kname.edu.ua/images/Files/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_282-01.pdf;
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/226-01_.pdf). Вибіркова складова за ОНП
представлена двома блоками по 7 освітніх компонентів кожний, загальним обсягом 32 кредити. Вільний вибір
навчальних дисциплін за блоками обумовлений особливістю ОНП. Так, “блок 1” орієнтований на проєкт програми
академічної мобільності SMALOG з метою подальшого формування траєкторії індивідуального навчання через вибір
дисциплін в університетах – партнерах, а “блок 2” передбачає формування компетентностей, орієнтованих на
потреби внутрішнього ринку праці транспортної галузі. При цьому здобувачі не мають можливості обирати окремі
вибіркові дисципліни, а тільки блоки дисциплін. Різні фокус-групи повідомили, що процедура вільного вибору
дисциплін передбачає інформування здобувачів вищої освіти (кураторами, представниками студентського
самоврядування, НПП, завідувачем кафедри, деканом) про дисципліни, що пропонуються їм на вибір, яке
відбувається на першому тижні навчального року, шляхом ознайомлення здобувачів вищої освіти із переліком таких
дисциплін та їх змістом, технологіями навчання та очікуваними результатами навчання. Ознайомлення студентів з
переліком дисциплін здійснюється через систему Moodle https://dl.kname.edu.ua/course/index.php?categoryid=56 (де
розміщено презентацій курсів та їхній зміст), а також через сайт, де розміщені робочі програми
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https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/glavnaya/osvitni-programy/magisterskyj-riven-osvity/rozumnyi-transport-i-
lohistyka-dlia-mist. Блоковий вибір організовано шляхом подання відповідних заяв здобувачами освіти до
профільного деканату (надані приклади заповнених заяв). За результатами голосування формуються віртуальні
групи, корегується розклад та навчальне навантаження викладачів. Під час зустрічей з фахівцями навчально-
методичного відділу та зі здобувачами освіти з’ясовано, що студенти обирали дисципліни “блоку №1”.
Підтвердженням цього є отриманий розклад занять за 18/19 та 19/20 н.р., де групи студентів сформовано для
дисциплін “блоку 1”, якому віддали перевагу студенти курсу. Формування індивідуальної освітньої траєкторії
забезпечується також завдяки: академічній мобільності (Дюміна В., Калашнікова А., Михаленко А., Чебанюк К.);
диференціації завдань самостійної роботи студентів, вибору тем курсової і випускної кваліфікаційної роботи. Отже,
виходячи з особливостей ОНП, її структура передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії здобувача освіти.

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

Експертна група (проглянувши приклади курсової роботи та проекту, звіту із самостійної роботи студентів, звіту з
практики, інформацію та світлини з сайту університету та кафедри) переконалась у наданих відомостях про
самооцінювання, а саме у тому, що освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку
здобувачів вищої освіти, яка забезпечується: - виконанням курсових робіт, проектів, індивідуальних завдань
передбачених ОП та її компонентами; - використанням прикладного програмного забезпечення, зокрема Visum,
COPERT, R-Progect (про що свідчать надані експертній групі звіти з самостійної роботи); - переддипломною
практикою; - екскурсійними візитами на підприємства і об’єкти транспортної інфраструктури (як приклад:
логістичний центр Amazon, Харківський міжнародний аеропорт). Згідно інформації та світлин з сайту університету
27 лютого 2020 року відбулась галузева зустріч провідних фахівців ТДВ "АТП 16363" зі студентами спеціальностей
«Транспортні технології». Загальні положення організації практичної підготовки студентів на рівні Університету
регламентуються: Положенням про організацію освітнього процесу в ХНУМГ імені О.М.Бекетова
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019
_1.pdf), Положенням про проведення практики студентів ХНУМГ імені О.М.Бекетова
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0
%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%
D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%81
%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf). Терміни проведення практичної
підготовки визначаються графіком навчального процесу. Практика проходить на профільних підприємствах та
організаціях, серед яких: Департамент інфраструктури Харківської міської ради, ТОВ «ВІАСИСТЕМПРО», ХКП
«Міськелектротрансервіс», ТОВ «АТП16363», ТОВ «БМЗ БУД», тощо. Експертній групі надані відповідні укладені
договори на співпрацю із транспортними та виробничими підприємствами: міським транспортним оператором ХКП
«Міськелектотранссервіс», Департаментом інфраструктури Харківської міської ради, АТ “Турбоатом”, ТОВ
“Харпрод”, ТОВ “Велес-Та”, ТОВ “Віасистемпро”, ТОВ “Комкон Трафік”. По закінченню практики відбувається
відкритий захист звітів з практики. Отже, експертна група дійшла висновку, що практична підготовка здобувачів
вищої освіти, яка передбачена освітньо-науковою програмою та навчальним планом, дозволяє здобути
компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

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

Під час аналізу ОНП (https://tsl.kname.edu.ua/images/files/OK/RT_ONP.pdf), навчального плану
(https://tsl.kname.edu.ua/images/files/OK/RT_NP.pdf) та робочих програм дисциплін
(https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/glavnaya/osvitni-programy/magisterskyj-riven-osvity/rozumnyi-transport-i-
lohistyka-dlia-mist) експертна група переконалась, що соціальні навички формуються відповідними освітніми
компонентами ОНП, під час переддипломної практики, підготовки кваліфікаційної роботи магістра. Освітньо-
наукова програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) шляхом
формування компетентностей, передусім, через такі освітні компоненти, як: іноземна мова наукового та ділового
спілкування; охорона праці та цивільний захист; людина і вплив на навколишнє середовище, безпека та
стабільність; управління дорожнім рухом; управління транспортними потоками в центрі міста; методологія
наукових досліджень. Робочі програми за зазначеними дисциплінами передбачають набуття навичок комунікації,
здатність брати на себе відповідальність, працювати в критичних умовах, працювати в команді, розуміти важливість
дедлайнів та інше. Під час спілкування з науково-педагогічним персоналом Ольхова М.В. підтвердила набуття
навичок soft skills здобувачами під час вивчення дисциплін ОНП та навела відповідні приклади. Згідно відомостей
про самооцінювання окремі soft skills формуються завдяки використанню таких форм навчання як групова, парна,
індивідуальна та фронтальна, які передбачають активну взаємодію між здобувачами вищої освіти, вимагають
самоорганізації. Однак під час зустрічі з викладачами не вдалося з'ясувати в чому полягають такі форми навчання
як парна та фронтальна. В цілому, експертна група вважає, що ОНП передбачає набуття здобувачами вищої освіти
соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям.
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7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

Професійний стандарт відсутній

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

Згідно Положення про організацію освітнього процесу в ХНУМГ імені О.М.Бекетова
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019_
1.pdf навчальний час здобувача вищої освіти визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для
засвоєння відповідної програми підготовки на даному рівні вищої освіти. Для аналізу обсягу кредитів за окремими
освітніми компонентами експертна група використовувала ОНП та навчальний план 2018-2020 рр. У відомостях
про самооцінювання зазначено, що навчальний план за ОНП складено на 1 рік 9 місяців навчання, 120 кредитів
ЄКТС. Навчальний рік становить 2 семестри по 20 тижнів, охоплює 60 кредитів. 1 тиждень – 1,5 кредити ЄКТС. 1
кредит ЄКТС - 30 академічних годин. Загальне навчальне навантаження охоплює час на проведення лекційних та
практичних занять, консультацій, практик, самостійної та індивідуальної роботи, контрольних заходів. Тижневе
аудиторне навантаження студента становить 18 годин. Обсяг самостійної роботи в межах 1/3 - 1/2 від загального
обсягу дисципліни. У структурі аудиторного навантаження 59% відведено на практичні заняття. Організація
самостійної роботи здобувачів вищої освіти регулюється в ЗВО “Положенням про організацію самостійної роботи
здобувачів вищої освіти”, затвердженого Вченою радою 31.05.2019 р., протокол № 13
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0
%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%A1%D0%A0%D0%97%D0%92%D0%9E_2019.pdf).
За результатами спілкування з фокус-групою здобувачів вищої освіти експертна група з’ясувала, що обсяг
самостійної роботи співвідноситься з фактичним навантаження здобувачів вищої освіти та обумовлює належне
опанування певної дисципліни. Згідно проаналізованих робочих програм дисциплін ОНП видами самостійної
роботи є наступні: реферати, контрольні роботи, розрахунково-графічні роботи, завдання для самоконтролю знань,
участь у наукових дослідженнях кафедри, - виконання яких сприяє досягненню цілей та програмних результатів
навчання.

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.

Згідно відомостей про самооцінювання, а також відповідно до наданої інформації на зустрічі з адміністрацією
ХНУМГ ім. Бекетова, дуальна освіта за ОНП «Розумний транспорт і логістика для міст» не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

В рамках даної освітньої програми передбачена практична підготовка здобувачів вищої освіти на транспортних
підприємствах та профільних організаціях. Суттєве значення має використання в навчальному процесі прикладного
програмного забезпечення, зокрема Visum, COPERT, R-Progect, що обумовлює сприятливі умови для формування
конкурентоздатного фахівця на ринку праці.

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

Згідно ОНП 2018-2020 н.р. та навчального плану 2018-2020 н.р. індивідуальна траєкторія студентів формується
шляхом блочного вибору дисциплін (який обумовлений особливостями ОНП), при цьому відсутній перелік окремих
дисциплін для вільного вибору здобувачів вищої освіти. Деякі робочі програми навчальних дисциплін не містять
інформацію про очікувані програмні результати навчання, а також таблицю календарного плану самостійної
роботи. Отже, експертна група рекомендує крім процедури блочного вибору дисциплін передбачити формування
загального переліку дисциплін для вільного вибору студентів з метою розширення можливостей щодо
індивідуального вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін. Рекомендовано переглянути робочі
програми навчальних дисциплін з метою внесення певних доповнень та коректив.

Рівень відповідності Критерію 2.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Наявність блочного вибору дисциплін є обгрунтованою особливістю ОНП, а зазначені недоліки є несуттєвими.
Отже, відомості про самооцінювання та інформація надана під час он-лайн експертизи дає підстави вважати, що
освітня програма в цілому відповідає вимогам критерію 2.

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

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

Правила прийому до навчального закладу оприлюднені на офіційному веб-сайті університету
(https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2020/Pravyla_pryomu_2020.pdf). Цей документ, зокрема містить
правила проведення конкурсного відбору та правила визначення конкурсного балу вступника. Дані правила
оновлюється кожного року. Згідно цих правил при прийомі на навчання на конкурсній основі для здобуття ступеня
магістра зі спеціальності 275 - Транспортні технології (за видами) на основі здобутого ступеня (освітньо-
кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного
випробування (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). Якщо вступник не
має бакалаврської освіти за фахом, він складає Додаткове вступне фахове випробування. Програма фахових
випробувань розглядається групою забезпечення спеціальності за участю гаранта ОНП та затверджується на
засіданні Приймальної комісії Університету. Програми фахових вступних випробувань та додаткового фахового
випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 275 - Транспортні технології (за видами) за ОНП
“Розумний транспорт і логістика для міст” передбачають оприлюднення на сайті університету
https://abit.kname.edu.ua/index.php/uk/vstupnykam/fakhovi-vyprobuvannia/prohramy-fakhovykh-vstupnykh-
vyprobuvan-dlia-zdobuttia-stupenia-mahistra, однак на момент роботи експертної групи така інформація на сайті
відсутня. Експертна група запросила для ознайомлення програми Фахового вступного випробування та Додаткового
вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 275 - Транспортні технології (за видами) за
ОНП “Розумний транспорт і логістика для міст” за 2018, 2019 роки. Експертна група пересвідчилась, що всі іспити
відбуваються лише у тестовій формі. В програмах Фахового вступного випробування та Додаткового вступного
випробування також йдеться про складання випробування в тестовій формі, однак при описі змісту екзаменаційного
білету (Програма Фахового вступного випробування за 2018 р.) зазначено, що він містить 2 екзаменаційних питання.
Експертна група дійшла висновку, що це друкарська помилка. Критерії оцінювання (описані в цій же програмі)
передбачають 2 бали за кожну вірну відповідь, при цьому максимально можлива сума балів - 100. Отже, експертна
група здійснила аналіз зазначених документів ЗВО та дійшла висновку, що Правила прийому на навчання за
освітньою програмою є чіткими, зрозумілими та не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на
офіційному веб-сайті закладу вищої освіти. При цьому потребують оприлюднення на сайті програми Фахового
вступного випробування та Додаткового фахового випробування для здобуття ступеня магістра.

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

Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої програми, оскільки
при вступі на перший курс на навчання для здобуття ступеня магістра на основі отриманого ступеня бакалавра за
фахом здобувач повинен скласти - вступне фахове випробування (згідно Програми фахового вступного
випробування) та зовнішнє незалежне оцінювання з іноземної мови; для вступу на перший курс на навчання для
здобуття ступеня магістра без бакалаврської освіти за фахом здобувач повинен успішно пройти Додаткове вступне
фахове випробування (згідно Програми додаткового фахового вступного випробування). Згідно “Правил прийому на
навчання до Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова в 2020 році”
(https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2020/Pravyla_pryomu_2020.pdf) конкурсний бал визначається як
сумма оцінок: єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою 100 до 200 балів), фахового вступного
випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи
середній бал документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ)
відповідно до Правил прийому, якщо вони встановлені (за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники).
Отже, всі зазначені оцінки мають однаковий ваговий коефіцієнт - 1,0, що цілком віддзеркалює особливості ОНП
“Розумний транспорт і логістика для міст”. Експертна група ознайомилась з Програмами фахового вступного
випробування та додаткового вступного випробування за 2018 р. та 2019 р. Експертна група звернула увагу на:
відсутність в переліку рекомендованої літератури джерел щодо організації вантажних перевезень та функціонування
транспортних систем (Програма додаткового вступного випробування 2019 р.); наявність підручників та збірників
нормативно-правових актів 2007, 2008 років випуску; методичні вказівки 2007 року (Програма фахового вступного
випробування 2019 р.) тощо. В цілому, експертна група переконалась, що правила прийому на навчання та вимоги
до вступників враховують особливості ОНП.
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3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

Порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, регулюється “Положенням про
організацію освітнього процесу”
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019
_1.pdf) та “Положенням про академічну мобільність студентів, НПП, для учасників програм академічної
мобільності” (https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologenya_dodatki.pdf ). На
“Резервній зустрічі” представником кафедри повідомлена процедура визнання результатів навчання, отриманих в
інших ЗВО, які є учасниками програми академічної мобільності: 1. Здобувачеві вищої освіти, який бере участь у
програмі академічної мобільності, деканат готує академічну довідку , яка містить інформацію про виконане ним
навчальне навантаження з переліком вивчених навчальних дисциплін, отриманих кредитів, оцінок у національній
шкалі оцінювання. 2. Здобувачі вищої освіти, які беруть участь у програмах академічної мобільності, визначають
перелік модулів, які вони бажають вивчати в закордонних ЗВО та погоджують їх і програму академічної мобільності
з Гарантом ОНП, завідувачем кафедри та деканом. 3. Після завершення програми академічної мобільності здобувач
вищої освіти подає в деканат академічну довідку від приймаючого ЗВО, яка відображає його навчальні здобутки і є
підставою для академічного визнання результатів навчання за кордоном. В рамках проекту технічної допомоги ЄС
Еразмус+ «Master in Smart Transport and Logistics for Cities»/ Магістерська програма «Розумний транспорт і
логістика для міст» та з метою забезпечення навчання магістрів 2 курсу 2018-1 спеціальності 275 «Транспортні
технології» в Європейських університетах-партнерах організована мобільність для 9 студентів 19/20 н.р. з
індивідуальним графіком навчання. Ці 9 студентів вже пройшли навчання за програмою академічної мобільності, а
5 студентів ще знаходяться в Італії. Студенти навчались у закордонних ЗВО відповідно до затвердженого
індивідуального графіку навчання (Наказ №1108-03 від 09.09.19 р.) та проходили дистанційне навчання у системі
Moodle за тими дисциплінами ОНП, які не викладались у закордонних ЗВО, а після повернення в Україну здавали з
цих дисциплін екзаменаційну сесію на загальних підставах. На засіданні кафедри 23.01.20 р. (прот-л № 12) було
затверджено таблицю визнання отриманих результатів з урахуванням систем оцінювання в університетах ЄС
(показана на «резервній зустрічі»). Також продемонстрований Протокол засідання комісії з визнання результатів
навчання (№1 від 17.03.20 р.). Здобувачі вищої освіти зазначили, що за період навчання їхніх звернень щодо
визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО (поза програмою академічної мобільності), не було. Отже,
правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної
мобільності, є достатньо чіткими та зрозумілими, є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно
дотримуються під час реалізації ОНП.

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.

Згідно з відомостями про самооцінювання, документи, які регулюють питання визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті перебувають на стадії розробки. Під час роботи експертної групи з документами
Гарант ОНП підтвердив, що проєкт “Положення про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті” вже розроблений та знаходиться на розгляді окремих структурних підрозділів ЗВО, після чого буде остаточно
затверджений на Вченій раді університету. В підтвердження цього було продемонстровано факт розміщення цього
проєкту на корпоративній сторінці сайту з метою його громадського обговорення
https://www.kname.edu.ua/index.php/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D1%83%D0%
BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D
0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%87%D1%96-
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8/21-
%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/3961-
%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-
%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2-
%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2. Також у відомостях про
самооцінювання зазначено, що питань щодо визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, за
час існування ОНП не виникало. Слід відзначити, що при спілкуванні з адміністративним персоналом, а також з
представниками навчально-методичного відділу, експертній групі повідомлено, що за період підготовки за даною
освітньо-науковою програмою звернень стосовно визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті,
не було. Здобувачі вищої освіти в ході бесіди також зазначили, що вони не звертались з питань перезарахування
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.
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Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Сильною стороною та позитивною практикою даної освітньо-наукової програми є реалізація програми академічної
мобільності здобувачів вищої освіти та визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема
в рамках проекту технічної допомоги Європейського Союзу Еразмус+ КА2.

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

Відсутні затверджені документи, які регулюють питання визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті, однак є розроблений проєкт відповідного положення, який перебуває на стадії обговорення та
узгодження. В якості недоліка відзначено, що на сайті не розміщені програми фахового вступного випробування та
додаткового вступного випробування. Не достатньо приділено уваги формуванню переліку рекомендованої
літератури. Експертна група рекомендує активізувати узгодження та затвердження відповідного положення щодо
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, а також інформувати про його дієвість здобувачів
вищої освіти. Рекомендується переглянути перелік рекомендованої літератури для фахових вступних випробувань
2020 р. та розмістити програми фахового вступного випробування та додаткового вступного випробування на сайті
університету.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Доступ до освітньої програми, правил прийому на навчання за освітньою програмою та правил визнання результатів
навчання є відкритим для всіх учасників освітнього процесу. Затверджене “Положення щодо визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті” відсутнє, але його проєкт - вже розроблений та знаходиться на
обговоренні. Отже, освітньо-наукова програма загалом відповідає критерію 3, а зазначені недоліки не є суттєвими.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Форми та методи навчання і викладання регулюються “Положенням про організацію освітнього процесу”
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019
_1.pdf) та “Положенням про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/_2019.pdf). Для кожного ОК форми та методи
навчання і викладання описані в робочих програмах https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/glavnaya/osvitni-
programy/magisterskyj-riven-osvity/rozumnyi-transport-i-lohistyka-dlia-mist. НПП використовують різні методи
навчання (інтерактивні методи, мультимедійні засоби тощо). При цьому, під час зустрічі з НПП не вдалося з'ясувати
в чому полягають такі форми навчання як парна та фронтальна. Різні фокус-групи запевнили у відповідності форм
та методів навчання й викладання вимогам студентоцентрованого підходу: індивідуальний напрям наукового
дослідження, що впливає на тематику курсових та кваліфікаційних робіт; формування індивідуальної освітньої
траєкторії. Під час роботи з документами надіслано бланк “Індивідуального навчального плану”, який
оформлюється на вимогу здобувача освіти з метою його більшої поінформованості. НПП та здобувачі освіти
відзначили, що наприкінці кожного семестру проводиться анкетування студентів в автоматизованій корпоративній
системі управління навчальним процесом з метою визначення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти
існуючими формами і методами навчання https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/glavnaya/osvitni-
programy/magisterskyj-riven-osvity/rozumnyi-transport-i-lohistyka-dlia-mist. Результати анкетування обробляються по
кожній дисципліні https://tsl.kname.edu.ua/images/files/OK/02.03.20/anketuvanya_SmaLog2019.pdf та
обговорюються на засіданнях кафедри (прот-л №14 від 07.02.19 р.). Аналіз результатів анкетування показує
достатній рівень задоволеності здобувачів освіти методами навчання та викладання. НПП підтвердили, що вони
вільно обирають форми та методи навчання та викладання, самостійно розробляють робочі програми, компонують
навчальний контент, виходячи з міжнародного досвіду та результатів наукових досліджень, враховуючи інтереси
здобувачів вищої освіти. В результаті аналізу робочих програм визначено, що форми та методи навчання і
викладання сприяють досягненню заявлених у ОНП цілей, результатів навчання. Зазначені в робочих програмах
дисциплін зміст і види самостійної роботи відповідають “Положенню про організацію самостійної роботи”.
Навчально-методичні матеріали дисциплін ОНП є на платформі Moodle, що дозволяє реалізувати дистанційне
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навчання (при академічній мобільності, карантині). Під час карантину для здійснення освітнього процесу
використовувались: платформа ZOOM, Skype, Google-Teams, viber, Moodle, e-mail. В цілому, форми та методи
навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у ОНП цілей та програмних результатів навчання,
відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.

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

Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів розробляється згідно "Положення про навчально-
методичне забезпечення освітніх програм"
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/2015_05_20_Nakaz_KHNUMG_143-
01_Pro_MKD_.pdf), “Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти”
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%
B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%A1%D0%A0%D0%97%D0%92%D0%9E_2019.pdf та
“Положення про організацію освітнього процесу”
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019_
1.pdf. Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку і критеріїв оцінювання кожного
освітнього компонента надається учасникам освітнього процесу переважно у формі робочих програм
(https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/glavnaya/osvitni-programy/magisterskyj-riven-osvity/rozumnyi-transport-i-
lohistyka-dlia-mist). В той же час, інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та
критеріїв оцінювання є складовою навчально-методичного комплексу дисципліни, доступ до якої здійснюється
через корпоративні інформаційні ресурси за наявності логіна та пароля зареєстрованого учасника освітнього
процесу (про що повідомив Гарант ОНП). При спілкуванні з науково-педагогічним персоналом та здобувачами
вищої освіти було підтверджено, що інформація про освітні компоненти (щодо цілей, змісту та програмних
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання), доводиться до здобувачів на початку вивчення окремого
освітнього компонента, а також доступна в електронних освітніх ресурсах через мережу ІНТЕРНЕТ. Електронні
освітні ресурси ХНУМГ ім. М.О. Бекетова це систематизоване зібрання інформації й засобів навчально-методичного
характеру, необхідних для здійснення освітньої діяльності. Електронні ресурси курсів дисциплін доступні через
систему Moodle (https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2). Доступ до навчально-методичного забезпечення
дисциплін доступний через цифровий репозиторій (https://eprints.kname.edu.ua/). Також в університеті функціонує
портал автоматизованої системи управління навчальним процесом (https://kis.kname.edu.ua/). Таким чином,
здобувач вищої освіти може дистанційно ознайомитися з навчальним матеріалом, представленим у вигляді
різнотипних інформаційних ресурсів (текст, відео, презентація, електронний підручник, тощо). Експертна група
дійшла висновку, що всім 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.

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

Поєднання навчання та досліджень під час реалізації ОНП відбувається шляхом безпосереднього залучення
здобувачів вищої освіти до участі у наукових дослідженнях, метою яких є розвиток наукового мислення, набуття
навичок дослідницької роботи, творчого підходу до вирішення задач. З метою сприяння науково-дослідницькій
роботі здобувачів вищої освіти функціонує студентське наукове товариство
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Pologennya_pro_robochi_ta_doradchi_organy/Pologennya_Pro_stud_nauk_t
ovarystvo.pdf). Під час зустрічей з НПП та здобувачами вищої освіти підтверджено, що здобувачі вищої освіти, які
навчаються за ОНП приймають активну участь у науково-практичних конференціях, написанні статей (де вони є
співавторами), Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах наукових студентських робіт, де відображено результати їх
досліджень (http://k-tsl.com/nauchnye-napravlenija-kafedry-tsl/). Серед здобувачів вищої освіти за даною ОНП за
період 2018-2020 рр. є переможці Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів наукових студентських робіт, а
також переможці конкурсів на здобуття міжнародних грантів (Чебанюк К. отримала міжнародний стипендіальний
грант на стажування у Словаччині "The National Scholarship Programme of the Slovak Republic"
https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/8-glavnaya/100-slovak-republic, що не відноситься
до програми Erasmus+). Здобувачі також приймають активну участь у конкурсному відборі на стажування до
університетів ЄС в рамках проекту SmaLog програми Erasmus+ (https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/nasha-
kafedra/mizhnarodna-diyalnist) та кращі з них проходять міжнародне стипендіальне стажування в Італії, Німеччині,
Польщі (про що надано відповідні сертифікати). Академічна мобільність регулюється в ЗВО “Положенням про
академічну мобільність студентів, аспірантів, НПП”
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologenya_dodatki.pdf). Участь здобувачів вищої
освіти у науково-практичних конференціях: міжнародна науково-практичної конференції "VEREJNA OSOBNA
DOPRAVA 2019" (https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/8-glavnaya/103-slovak),
міжнародна науково-практична конференція "Kokonat 2019", Краківський Політехнічний Університет імені Тадеуша
Костюшко, міжнародний конгрес "AIIT International Congress on Transport Infrastructure and System in a changing
World" (м. Рим). Участь у міжнародному конгресі TIS ROMA 2019
(https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/8-glavnaya/99-tis). Здобувачі вищої освіти під час
зустрічі повідомили, що опубліковують результати своїх наукових досліджень у співавторстві з викладачами у
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вітчизняних та закордонних виданнях, у т.ч. індексованих у міжнародній наукометричній базі Scopus. Експертна
група проаналізувала доступну інформацію і дійшла висновку, що ЗВО забезпечує поєднання навчання і досліджень
під час реалізації освітньої програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

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

Зміст освітніх компонент за ОНП оновлюється щорічно. Документами, у відповідності до яких здійснюється
оновлення є "Положення про організацію освітнього процесу в ХНУМГ імені О.М. Бекетова"
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019
_1.pdf), "Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету
міського господарства ім. О.М. Бекетова"
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/pologennya_sistema_yakosti_osviti.pdf) п.3.8. Під
час зустрічей з НПП підтверджено, що вони впроваджують в зміст освітніх компонент сучасні наукові досягнення та
практики у галузі транспортних технологій, а також результати своєї наукової діяльності та результати стажування.
Зміст дисциплін ОНП обговорювався на методичних семінарах кафедри транспортних систем і логістики (протокол
№ 1 від 10.09.2019 р.). За результатами підвищення кваліфікації та стажування викладачів в університетах Італії,
Польщі, Німеччини були оновлені дисципліни "Розумний транспорт та логістика для міст", "Людина і вплив на
навколишнє середовище, безпека та стабільність", "Міський пасажирський транспорт", "Моделювання вантажних
транспортних систем", "Управління транспортними потоками в центрі міста". Під час інтерв'ювання здобувачів
вищої освіти та роботодавців підтверджено, що їхні рекомендації враховуються при оновленні змісту освітніх
компонентів відповідно до "Положення про моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти і освітньої діяльності
ХНУМГ"
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B
E%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8.pdf). Експертна група проаналізувала доступну інформацію і дійшла
висновку, що оновлення змісту освітніх компонентів базується на основі наукових досягнень і сучасних практик у
галузі транспортних технологій.

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

ОНП "Розумний транспорт і логістика для міст" функціонує в рамках проекту технічної допомоги Еразмус+
"SmaLog". Це забезпечує досить високий рівень інтернаціоналізації навчання, викладання та наукових досліджень.
Були проведені лекції професора кафедри транспортних систем та інженерії руху Сілезського технологічного
університету (Катовіце, Польща) (https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/glavnaya/novosti-kafedry/102-sobota).
Викладачі кафедри проходять стажування в університетах Італії, Польщі, Німеччини в рамках проекту "SmaLog"
(експертній групі надано відповідні сертифікати викладачів Куш Є., Понкратов Д., Россолов О., Бурко Д.).
Результати стажування впроваджуються в зміст освітніх компонентів при їх оновленні. Викладачами кафедри
активно проводяться наукові дослідження, про що свідчить велика кількість наукових публікацій та активна участь у
Міжнародних конференціях https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/nauchnye-napravleniya-kafedry-tsl/nashi-
publikatsii. Кафедра "Транспортні системи і логістика" плідно співпрацює з Комітетом з управління проектом
"Магістерська програма "Розумний транспорт і логістика для міст" (SmaLog)"
(https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/8-glavnaya/86-smalog-com). Здобувачі вищої освіти
проходять навчання та стажування в університетах ЄС https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/nasha-
kafedra/mizhnarodna-diyalnist (Тор Вергата, Італія; Римський університет ла Сап’єнца (Італія); Сілезький університет
(Польща); Університет прикладної науки: технологія, бізнес та дизайн (Німеччина)) в рамках студентської
мобільності, а також приймають участь у міжнародних науково-практичних конференціях http://k-
tsl.com/konferencii/. При викладанні дисциплін ОНП "Розумний транспорт і логістика для міст" деякі курси
викладаються англійською мовою. Під час зустрічей з адміністрацією університету, науково-педагогічними
працівниками та здобувачами вищої освіти було підтверджено факти міжнародної співпраці, наукової діяльності,
навчання і стажування. На основі аналізу доступної інформації експертна група дійшла висновку, що навчання,
викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності закладу вищої освіти відповідають
досить високому рівню.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Експертна група відмічає наявність в ЗВО систематизованих інформаційних ресурсів (система Moodle, цифровий
репозиторій, портал автоматизованої системи управління навчальним процесом), що дає можливості повноцінного
доступу і швидкого пошуку необхідної інформації всіма учасниками освітнього процесу. Спостерігається активне
залучення здобувачів вищої освіти до наукових досліджень та їхня активна участь у Всеукраїнських та Міжнародних
конкурсах та науково-практичних конференціях, а також Всеукраїнських студентських олімпіадах. Взірцевою
практикою є прийняття участі як НПП, так і здобувачів вищої освіти у міжнародних стипендіальних грантах, а
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також перемога у цих конкурсах. Мають місце розвинені міжнародні зв'язки, високий рівень інтернаціоналізації
освітньої діяльності і співпраці з передовими університетами Європи. Оновлення змісту освітніх компонентів
здійснюється з урахуванням реальних сучасних практик університетів ЄС та наукових досягнень НПП.

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

В освітньо-науковій програмі "Розумний транспорт та логістика для міст" не виявлені недоліки та слабкі сторони в
контексті відповідності критерію 4.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Навчання та викладання за освітньо-науковою програмою "Розумний транспорт та логістика для міст" повністю
відповідають вимогам критерію 4. Окрім цього можна відмітити досить високий рівень організації і залучення
здобувачів вищої освіти до наукових досліджень, оновлення змісту освітніх компонентів та впровадження в освітній
процес результатів наукових досягнень і стажування викладачів в університетах Європи, з якими на досить високому
рівні налагоджена співпраця в рамках проекту Еразмус+ "SmaLog". Все це є ознаками взірцевості та інноваційності
даної ОНП в контексті 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.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти регламентовані "Положенням про
організацію освітнього процесу"
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019
_1.pdf) та "Положенням про систему забезпечення якості освітньої діяльності"
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/pologennya_sistema_yakosti_osviti.pdf. В робочих
програмах навчальних дисциплін https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/glavnaya/osvitni-programy/magisterskyj-
riven-osvity/rozumnyi-transport-i-lohistyka-dlia-mist приведені методи поточного контролю знань, методи модульного
контролю, розподіл балів, які може набрати студент протягом семестру. Водночас, в робочих програмах навчальних
дисциплін наведено критерії оцінки практичних занять та СРС за дисциплінами та критерії оцінки курсових
проектів (робіт) та переддипломної практики, які відображають максимальну кількість балів, однак не наведена
диференціація балів щодо рівня виконання поставлених завдань. В деяких робочих програмах дисциплін
(«Методологія наукових досліджень», «Іноземна мова наукового та ділового спілкування», «Управління дорожнім
рухом», «Фінансові потоки в логістичних системах», «Міські і регіональні логістичні системи») не наведено критерії
оцінки в межах окремих змістових модулів. З робочої програми навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі та
цивільний захист» не зрозуміло яким чином враховується у загальній оцінці підсумковий контроль (залік).
Здобувачі вищої освіти та НПП повідомили, що на початку семестру викладач надає повну інформацію про форми
контрольних заходів та критерії оцінювання. Крім того, вся інформація щодо навчальної дисципліни, в т.ч. критерії
оцінювання є обов’язковою складовою курсів дистанційного навчання, а також є складовою навчально-методичного
комплексу дисципліни, доступ до якої здійснюється через корпоративні інформаційні ресурси під обліковим
записом учасника освітнього процесу. Перед екзаменами в терміни, визначені розкладом, обов’язково проводяться
консультації, на яких обговорюються всі питання, що виникли у студентів під час підготовки, в тому числі щодо
критеріїв оцінювання. Підсумковий контроль проводиться у вигляді заліку або екзамену в термін, встановлений
графіком навчального процесу https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/.pdf. Графік
проведення екзаменів заздалегідь оприлюднюється і доводиться до здобувачів через портал автоматизованої
системи управління навчальним процесом https://kis.kname.edu.ua/timeTable/student, а також старостами через соц.
мережі та через “дошку деканату”. Вся інформація є публічною і доступною. Загалом визначено, що форми
контрольних заходів і критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є зрозумілими і доступними та дають змогу
встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для кожного окремого освітнього компонента
та ОНП в цілому.
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2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

Стандарт вищої освіти на даний час відсутній. Атестація випускників ОНП "Розумний транспорт і логістика для
міст" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти проводиться у формі публічного захисту магістерської
кваліфікаційної роботи, що відповідає вимогам проєкту Стандарту вищої освіти за спеціальністю 275 “Транспортні
технології (за видами)” на другому (магістерському) рівні.

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.

Види контрольних заходів регламентуються "Положенням про систему забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти університету міського господарства ім. О.М. Бекетова"
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/pologennya_sistema_yakosti_osviti.pdf). Правила
проведення контрольних заходів регламентуються "Положенням про організацію освітнього процесу"
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019
_1.pdf). В нормативних документах ЗВО зазначено, що для вирішення спірних питань і розгляду апеляції здобувачів
створюється апеляційна комісія, однак не достатньо чітко описана процедура повторного проходження контрольних
заходів у випадку оскарження результатів цих контрольних заходів. Форми проведення контрольних заходів
визначені в робочих програмах https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/glavnaya/osvitni-programy/magisterskyj-riven-
osvity/rozumnyi-transport-i-lohistyka-dlia-mist. Під час спілкування з різними фокус-групами експертна група дійшла
висновку, що визначені і встановлені правила проведення контрольних заходів є публічними і доводяться до
здобувачів вищої освіти. Викладачі забезпечують зворотній зв'язок із здобувачами вищої освіти. Публічність та
рівність умов проведення контрольних заходів, а також присутність на екзаменах і заліках не менше двох викладачів
забезпечує їх об'єктивність. Згідно "Положення про організацію освітнього процесу" також передбачене складання
заліково-екзаменаційної сесії за індивідуальним графіком. Під час зустрічі з представниками структурних
підрозділів голова профкому студентів повідомила, що інколи студенти звертаються з питань коректності
призначення стипендій (яка залежить від отриманих балів на заліково-екзаменаційній сесії). В цьому випадку всі
питання вирішуються на етапі ознайомлення студента з “Положенням про призначення та виплату стипендії”
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/.pdf. При однакових отриманих балах на заліково-
екзаменаційній сесії у декількох студентів, стипендія призначається тому студенту, який має найбільші додаткові
здобутки у науковій та організаційній діяльності. Здобувачами вищої освіти та представниками Студентського
Сенату було підтверджено те, що до них заздалегідь доводиться інформація про правила та процедури проведення
контрольних заходів, про можливість оскарження результатів та повторного їх проходження. Інформація для
здобувачів є зрозумілою. На даний час випадків оскарження результатів контрольних заходів, їх повторного
проходження та подачі апеляцій не було на даній ОНП. Отже, здобувачі вищої освіти мають достатній рівень
обізнаності з правилами проведення контрольних заходів. Загалом, правила проведення контрольних заходів є
зрозумілими і доступними для всіх учасників освітнього процесу, вони забезпечують достатній рівень об'єктивності
оцінювання і передбачають процедури оскарження результатів.

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 в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
регламентуються: "Кодекс честі університету" (https://www.kname.edu.ua/images/Files/Official_info/.pdf),
"Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету міського
господарства ім. О.М. Бекетова"
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/pologennya_sistema_yakosti_osviti.pdf),
"Тимчасовий порядок перевірки випускних кваліфікаційних робіт бакалаврського і магістерського рівнів в системі
"Unplag" (https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/.pdf). Для протидії академічному плагіату
запропоновані певні заходи. Згідно розпорядження №24 від 23.04.19 р
(https://library.kname.edu.ua/images/images/Rozporiadzhennia.pdf) призначений відповідальний кафедри за
запобігання та виявлення ознак плагіату. Перевірка робіт на плагіат здійснюється в інформаційній системі Unplug
(Unichek). Для цього ЗВО уклав угоду з ТОВ "Антиплагіат". Так, на кафедрі ТСЛ приділено увагу питанням
антиплагіату щодо необхідності перевірки випускних кваліфікаційних робіт (протокол№ 6 від 29.10.2019 р.) та
проведення аналізу результатів такої перевірки (протокол № 12 від 23.01.2020 р.). Рекомендовані показники
оригінальності робіт зазначені в "Положенні про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти університету міського господарства ім. О.М. Бекетова"
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/pologennya_sistema_yakosti_osviti.pdf). Слід
зауважити, що результати перевірки випускних кваліфікаційних робіт стосувався інших ОП, оскільки на даній ОНП
тільки планується перший випуск у травні 2020 р. Крім того, для дотримання вимог академічної доброчесності у
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ЗВО формується внутрішній репозиторій випускних кваліфікаційних робіт. Заклад вищої освіти приділяє увагу
популяризації академічної доброчесності (прот-ли Вченої ради №11 від 24.05.18 р., №3 від 24.10.19 р.; прот-л
засідання комісії з питань етики та академічної доброчесності №1/2019 від 20.12.19 р.), що було підтверджено під
час зустрічей з різними групами учасників освітнього процесу. Під час зустрічі з представниками структурних
підрозділів з'ясовано, що зі студентами початкових курсів проводяться заняття з метою вивчення процедур
дотримання академічної доброчесності. Перелік нормативних документів та роз'яснення, щодо запобігання
порушень академічної доброчесності приведені на сайті наукової бібліотеки
(https://library.kname.edu.ua/images/images/Rozporiadzhennia.pdf). Під час проведення зустрічей було підтверджено
те, що здобувачі вищої освіти та НПП мають достатній рівень інформованості про стандарти і процедури
дотримання академічної доброчесності. Експертною групою загалом визначено, що політика, стандарти і процедури
дотримання академічної доброчесності послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під час
реалізації ОНП відповідно до зазначених вище документів.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Визначені чіткі правила академічної доброчесності та етичної поведінки учасників освітнього процесу. Перевагою
ЗВО є наявність та використання системи Unplag для перевірки робіт здобувачів вищої освіти на плагіат.

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

В нормативних документах не достатньо чітко описана процедура повторного проходження контрольних заходів у
випадку оскарження їхніх результатів, хоча всі учасники освітнього процесу поінформовані щодо неї. Не всі робочі
програми навчальних дисциплін містять критерії оцінки в межах окремих змістових модулів. Рекомендовано внести
доповнення в певний нормативний документ щодо опису процедури повторного проходження контрольних заходів,
а також внести уточнення в робочі програми щодо критеріїв оцінки в межах окремих змістових модулів.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Експертна група дійшла висновку, що в цілому освітньо-наукова програма "Розумний транспорт та логістика для
міст" відповідає всім вимогам критерію 5, а зазначені недоліки є несуттєвими.

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.

Згідно з інформацією про викладачів, наданою університетом (згідно попереднього запиту експертної групи) та
аналізом професійної активності кожного викладача було встановлено відповідність між викладачами та
дисциплінами, які вони викладають. Експертною групою було проаналізовано інформацію про кожного викладача
(згідно інформації на сайті https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/nauchnye-napravleniya-kafedry-tsl/nashi-
publikatsii). Експертна група запросила у ЗВО документальне підтвердження інформації про академічну та/або
професійну кваліфікацію викладачів, залучених до реалізації ОП (документи, що підтверджують відповідність
викладачів п. 30 Ліцензійних умов). Надані документи дозволили встановити повну відповідність викладачів, що
задіяні у навчальному процесі за ОНП, зазначеним критеріям Ліцензійних умов. Всі викладачі, задіяних до
реалізації освітньої програми, відповідають не менш, ніж 5 критеріям відповідно до Ліцензійних умов, зокрема
Гарант ОНП відповідає 6 критеріям п. 30 Ліцензійних умов. Визначено, що академічна та професійна кваліфікація
науково-педагогічних працівників, які задіяні у реалізації ОНП, забезпечує досягнення цілей та програмних
результатів навчання освітньо-наукової програми "Розумний транспорт та логістика для міст".
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2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

Система конкурсного добору викладачів регламентується документом "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/pologennya_konkursniy_vidbir.pdf). Добір науково-
педагогічного персоналу реалізується відповідно до цілей та програмних результатів навчання ОНП. Конкурсний
добір викладачів здійснюється відповідно до критеріїв, прописаних в "Положенні щодо конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова”. Під час зустрічей з фокус-
групами декан факультету ТСЛ та начальник відділу кадрів повідомили (незалежно один від одного), що, дійсно,
викладачі при прийомі на роботу проходять конкурсний добір згідно зазначеного Положення. Під час зустрічі з
науково-педагогічним персоналом було з'ясовано, що вони ознайомлені з правилами та процедурами конкурсного
добору викладачів. Інформація про оголошення конкурсу на вакантні посади розміщується у відкритому доступі
https://www.kname.edu.ua/index.php/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/publichna-
informatsiya/8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-
%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/3180-ofitsiyni-oholoshennya.
Експертна група під час роботи з документами з’ясувала, що питання розгляду кандидатур викладачів на вакантні
посади кафедри ТСЛ обов'язково обговорюються на засіданнях кафедри (протоколи № 22 від 07.06.2018 р., № 12 від
23.01.2019 р., №21 від 02.05.2019 р.). Правила і процедури конкурсного добору є чіткими і прозорими. Вони
забезпечують рівні умови для всіх кандидатів і враховують рівень їх професійної майстерності. Експертна комісія
проаналізувала доступну інформацію і загалом дійшла висновку, що процедури конкурсного добору викладачів є
прозорими і дозволяють забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньо-
наукової програми.

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

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова залучає роботодавців, що є лідерами у сфері транспортних технологій, до реалізації
освітнього процесу за ОНП. Прикладами такої співпраці є залучення в якості голови ДЕК директора ТОВ АТП 16327
Колінько О.О., залучення директора департаменту інфраструктури Харківської міської ради для проведення
відкритої лекції. Здобувачі вищої освіти проходять практику на таких підприємствах: ТОВ АТП 16327, ТОВ
"Транспортно-логістична компанія "С.І.Б. АВТО", ТОВ "БМЗ БУД", ТОВ "ВІАСИСТЕМПРО", ТОВ "КОМКОН ТРАФІК"
(про що свідчать укладені договори з цими підприємствами). Всі бази практик відповідають профілю спеціальності.
Участь представників департаменту інфраструктури Харківської міської ради та ТОВ "Транспортно-логістична
компанія "С.І.Б. АВТО" у обговоренні цілі та змісту ОНП при її затвердженні та перегляді. Реалізація співпраці для
здобувачів вищої освіти відбувається у формі проведення екскурсій, практичного навчання
(https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/glavnaya/novosti-kafedry/112-dfs), зустрічей з роботодавцями
(https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/13-glavnaya/news/130-gol), організації
працевлаштування випускників (https://cdok.kname.edu.ua/index.php/ru/karera/vanasii). Так, наприклад, 27 лютого
2020 року відбулась галузева зустріч провідних фахівців ТДВ "АТП 16363" зі студентами спеціальностей
«Транспортні технології». Загалом, експертна група дійшла висновку, що ЗВО залучає роботодавців до організації
та реалізації освітнього процесу.

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

В рамках даної освітньо-наукової програми ХНУМГ ім. О.М. Бекетова залучає до аудиторних занять професіоналів-
практиків. У відомостях про самооцінювання зазначено, що до викладання навчальних дисциплін за сумісництвом
залучається Сабадаш В.В. доцент, к.т.н., завідувач сектору лабораторії інженерно-технічних, екологічних та
військових досліджень ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса (навчальна дисципліна "Моделювання транспортних
систем”), а також старший викладач Левада В.П., радник податкової та митної справи I рангу (відповідно до
розкладу занять цього викладача (https://kis.kname.edu.ua/timeTable/teacher) та графіка його консультацій
(https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/studenchestvo/kontaktni-dani-vykladachiv-dlia-provedennia-konsultatsii) він
викладає навчальні дисципліни "Митні операції при міжнародних перевезеннях вантажів" та "Комплекс митних
послуг"). Отже, експертна група з’ясувала, що Левада В.П. та Сабадаш В.В. є співробітниками кафедри за
сумісництвом, але за даною ОНП вони не викладають на постійній основі, лише за необхідності залучаються до
аудиторних занять та надають консультації здобувачам вищої освіти, що було також підтверджено під час зустрічі
“робота з документами”. Окрім цього, директор департаменту інфраструктури Харківської міської ради, старший
викладач кафедри транспортних систем і логістики Дульфан С. Б. провів оглядову лекцію на тему "Транспортні
проблеми міста Харкова" (https://k-tsl.com/dulfan2019/), 14 листопада 2019 року. Загалом експертна комісія дійшла
висновку, що професіонали-практики, експерти галузі та представники роботодавців залучаються до аудиторних
занять з окремих навчальних дисциплін.

5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.
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В рамках даної освітньо-наукової програми ХНУМГ ім. О.М. Бекетова залучає до аудиторних занять професіоналів-
практиків. У відомостях про самооцінювання зазначено, що до викладання навчальних дисциплін за сумісництвом
залучається Сабадаш В.В. доцент, к.т.н., завідувач сектору лабораторії інженерно-технічних, екологічних та
військових досліджень ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса (навчальна дисципліна "Моделювання транспортних
систем”), а також старший викладач Левада В.П., радник податкової та митної справи I рангу (відповідно до
розкладу занять цього викладача (https://kis.kname.edu.ua/timeTable/teacher) та графіка його консультацій
(https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/studenchestvo/kontaktni-dani-vykladachiv-dlia-provedennia-konsultatsii) він
викладає навчальні дисципліни "Митні операції при міжнародних перевезеннях вантажів" та "Комплекс митних
послуг"). Отже, експертна група з’ясувала, що Левада В.П. та Сабадаш В.В. є співробітниками кафедри за
сумісництвом, але за даною ОНП вони не викладають на постійній основі, лише за необхідності залучаються до
аудиторних занять та надають консультації здобувачам вищої освіти, що було також підтверджено під час зустрічі
“робота з документами”. Окрім цього, директор департаменту інфраструктури Харківської міської ради, старший
викладач кафедри транспортних систем і логістики Дульфан С. Б. провів оглядову лекцію на тему "Транспортні
проблеми міста Харкова" (https://k-tsl.com/dulfan2019/), 14 листопада 2019 року. Загалом експертна комісія дійшла
висновку, що професіонали-практики, експерти галузі та представники роботодавців залучаються до аудиторних
занять з окремих навчальних дисциплін.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Система стимулювання розвитку викладацької майстерності науково-педагогічних працівників полягає у аналізі
результатів їх науково-педагогічної діяльності, матеріальному та моральному заохоченні. Документ "Колективний
договір ХНУМГ ім. О.М. Бекетова" (розд. 6)
(https://www.kname.edu.ua/index.php/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BD%D0
%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0)
передбачає заохочувальні виплати викладачам. В документі "Положення про преміювання за досягнення високого
рівня оприлюднення результатів наукових досліджень"
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0
%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC_%D1%8E%D0%B2%
D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_Scopus_WoS.pdf) прописані процедура та розміри грошових винагород за
публікації у виданнях, які індексуються базами даних Scopus та Web of Science. Двічі на рік проводиться
рейтингування науково-педагогічних працівників відповідно до "СВО ДВНЗ «ХНУМГ ім. О. М. Бекетова» РНППП-17
Рейтингування науково-педагогічних працівників та підрозділів"
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%
BD%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0
%B2%D0%BE-
%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF
%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%B
F%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-
%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf). За
перші місця в університетському рейтингу науково-педагогічним працівникам, за наказом ректора, виплачується
грошова винагорода. Результати рейтингування НПП розміщуються у відкритому доступі на сайті ЗВО
(https://www.kname.edu.ua/index.php/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D1%8F%D0%BA%D1%9
6%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D0%B2-
%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96/%D1%80%D
0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%BD%D0%BF%D0%BF). Експертна група відмічає, що декілька викладачів кафедри займають лідируючі
позиції у рейтингу НПП університету. Було з'ясовано, що декілька викладачів кафедри отримують грошову
винагороду за результатами рейтингу, а також отримують премії за наукові публікації у міжнародних виданнях. Під
час зустрічі з науково-педагогічним персоналом, з адміністративним персоналом та із допоміжними (сервісними)
структурними підрозділами було підтверджено те, що викладачі отримують грошові винагороди та моральні
заохочення у вигляді грамот, подяк. Загалом, експертна комісія дійшла висновку, що ХНУМГ ім. О. М. Бекетова
стимулює розвиток викладацької майстерності.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Експертна група відмічає високий рівень академічної та професійної кваліфікації викладачів, що забезпечує
досягнення визначених ОНП цілей та програмних результатів навчання. Процедури добору викладачів є прозорими
і публічними. Добір викладачів відповідає принципу "fitness for purpose". Випускова кафедра ТСЛ має суттєвий
потенціал щодо сумісників професіоналів-практиків, то можна відмітити активне залучення представників
роботодавців до реалізації освітнього процесу за даною ОНП. На взірцевому рівні організована система сприяння
професійному розвитку викладачів та стимулювання розвитку викладацької майстерності.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.

В освітньо-науковій програмі "Розумний транспорт та логістика для міст" не виявлені недоліки та слабкі сторони в
контексті відповідності критерію 6.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Експертна група дійшла висновку, що освітньо-наукова програма "Розумний транспорт та логістика для міст"
відповідає всім вимогам критерію 6. Визначено високий рівень академічної та професійної кваліфікації викладачів,
що забезпечують досягнення визначених ОНП цілей та програмних результатів навчання. Спостерігається активне
залучення представників роботодавців до реалізації освітнього процесу за даною ОНП. На взірцевому рівні
організована система сприяння професійному розвитку викладачів та стимулювання розвитку викладацької
майстерності.

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.

Площа навчальних приміщень (згідно відеозвіту) складає 29358 кв. м, з них 108 лабораторій та 75 аудиторій, з яких
38 з мультимедійним устаткуванням. Сайт університету містить посилання на близько 90 сайтів різних структурних
підрозділів. В ЗВО встановлено 50 wi-fi роутерів для безкоштовного доступу в мережу інтернет, є зала для
інформаційно-розмножувального сервісу. Для всіх учасників навчального процесу є доступ до міжнародних баз
даних, зокрема Scopus та Web of Science. Бібліотека (https://library.kname.edu.ua/index.php/uk/) загальною площею
читальних залів 2000 кв.м., де 3 читальні зали налічують 540 посадкових місця, з них 505 - із доступом до інтернет.
Більшість наукових та навчально-методичних видань є у цифровому репозиторії
https://library.kname.edu.ua/index.php/uk/e-resursi/tsifrovij-repozitorij (функціонує з 2008 р.); до електронного
каталогу видань https://library.kname.edu.ua/index.php/uk/e-resursi/elektronnij-katalog є вільний доступ з сайту ЗВО.
Всі бажаючі здобувачі вищої освіти можуть скористатись гуртожитком (всього 8 гуртожитків на 2438 л/м http://k-
tsl.com/studenchestvo/obshhezhitie/). Студенти можуть отримати субсидію (щодо документального оформлення
інформує студентський профком https://ps.kname.edu.ua/index.php/uk/sotsialne/subsydiia) на оплату комунальних
послуг, тому оплата за гуртожиток для них є невеликою. Здобувачі та представники Студентського Сенату
повідомили, що санітарно-гігієнічні умови у гуртожитках - задовільні, періодично робиться ремонт та є засоби
протипожежної безпеки. Приміщення для харчування в університеті складають 2279 кв. м. Кафедра ТСЛ (із
відеозвіту) має сучасні аудиторії та лабораторію з вільним доступом до мережі Інтернет. Аудиторії, які
використовуються у навчальному процесі на ОНП, переважно з мультимедійним устаткуванням. Лабораторія
кафедри http://k-tsl.com/nasha-kafedra/materialnaja-baza/ оснащена інтерактивною дошкою Newline та
комп’ютерами Impression P+ (14 од., 2018р.) з сучасним програмним забезпеченням: Microsoft Excel, Microsoft Word,
Visio, Auto Cad, PowerPoint, PTV Vissim, PTV Visum, AnyLogic. Устаткування (холтер, енцефалограф, спірограф)
призначене для роботи студентів та досліджень у галузі транспорту і логістики. ЕГ пересвідчилась, що в ЗВО
виділяються необхідні фінансові ресурси для забезпечення досягнення визначених ОНП цілей та програмних
результатів навчання. Навчально-методичне забезпечення ОНП (робочі програми
https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/glavnaya/osvitni-programy/magisterskyj-riven-osvity/rozumnyi-transport-i-
lohistyka-dlia-mist, навчально-методичні та наукові розробки кафедри
https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/nauchnye-napravleniya-kafedry-tsl/nashi-publikatsii) спрямовані на
забезпечення програмних результатів навчання. Отже, експертна група дійшла висновку, що матеріально-технічні
та фінансові ресурси, а також навчально-методичне забезпечення освітньої програми забезпечують досягнення
визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання.

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

Під час зустрічі із представниками допоміжних структурних підрозділів було з’ясовано, що студенти і викладачі
мають безоплатний доступ до бібліотеки, цифрового репозиторію та міжнародних баз Scopus та Web of Science.
Здобувачі освіти та науково-педагогічний персонал мають доступ до міжбібліотечного абонементу та періодичних
видань всіх бібліотек м. Харкова за умов оформлення “Єдиної картки читача”. Під час спілкування з Гарантом ОНП
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було з’ясовано, що студенти та викладачі за необхідності у позалекційний час мають доступ до лабораторного
обладнання кафедри та відповідного програмного забезпечення. Представники всіх фокус-груп підтвердили, що
мають вільний доступ до мережі Інтернет. Експертна група переконалась, що доступ викладачів і здобувачів вищої
освіти до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів в межах ОНП є безкоштовним.

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

Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти завдяки комплексу заходів, які
запроваджує та виконує ЗВО та органи студентського самоврядування. Під час спілкування з різними фокус-групами
експертна група з’ясувала, що до таких заходів відносяться: підтримка стану приміщень, навчальних аудиторій,
лабораторій, комплексів та приміщень для харчування, гуртожитків у відповідності до чинних норм та правил
експлуатації, профілактична та роз’яснювальна робота щодо безпечного поводження під час освітнього процесу та в
разі організації позанавчальних заходів, системна робота з популяризації здорового способу життя
https://fvs.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam, системна робота з забезпечення цивільного захисту (наявність
чітко визначених процедур та планів евакуації, системи оповіщення, пожежної безпеки, проведення комплексних
тренувань з евакуації https://www.facebook.com/pg/Beketov1922/photos/?tab=album&album_id=2165995530143008),
організація охорони навчальних корпусів та гуртожитків. Під час співбесіди з фокус-групою представників
допоміжних структурних підрозділів від голови профкому студентів було з’ясовано, що органи студентського
самоврядування проводять: опитування здобувачів вищої освіти, які проживають в гуртожитках та перевірки
гуртожитків з приводу умов проживання і дотримання санітарно-гігієнічних норм раз на два тижні. Під час зустрічі
зі здобувачами освіти було з’ясовано, що їх задовольняють умови проживання в гуртожитках ЗВО. Психологічна
служба університету, яка розміщувалася на базі Центру доуніверситетської освіти і кар’єри припинила свою роботу у
2018 році з причини відсутності в ній потреби.

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

Під час зустрічі зі здобувачами вищої освіти ЕГ переконалася в тому, що вони задоволені освітньою, організаційною,
інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою зі сторони ЗВО, студентської профспілки
(https://ps.kname.edu.ua/index.php/uk/) та органів студ.самоврядування (https://www.kname.edu.ua/index.php/).
Основні положення щодо забезпечення інтересів студентів Університету з питань соціального захисту, побуту,
визначені Колективною Угодою (https://www.kname.edu.ua/index.php/) між Ректоратом та Первинною
профспілковою організацією студентів. На базі університету діють: спортивна зала, студентський клуб та гуртки
художньої самодіяльності. Студенти безпосередньо самі або через старосту та куратора мають зв’язок з деканатом.
Раз на рік через старостати здійснюється зв’язок безпосередньо з ректором ЗВО та менеджментом ЗВО. Багато
інформації надходить через соціальні мережі та месенджери. Через вебсайт університету студенти можуть
ознайомитись з нормативно-правовою документацією та останніми новинами, пов’язаними з ЗВО та кафедрою. З
метою визначення задоволення освітнім процесом на випусковій кафедрі наприкінці кожного семестру та перед
захистом випускових кваліфікаційних робіт проводиться анонімне анкетування здобувачів освіти. Великий вплив на
адаптацію та соціальну підтримку студентів мають органи студентського самоврядування, в позалекційний час вони
проводять квести та різні заходи спрямовані на створення дружньої атмосфери в студентському колективі. На базі
університету працює центр розвитку для дітей, в якому здобувачі освіти і викладачі можуть залишати дітей щодня
протягом чотирьох годин (https://kidscenter.kname.edu.ua/index.php/uk/). Освітня та консультативна підтримка
здобувачів вищої освіти з боку викладачів кафедри, а також зворотній зв'язок (особливо під час карантину)
здійснюється через соціальні мережі та месенджери, електронну пошту (контактні дані викладачів наведені на сайті
кафедри https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/studenchestvo/kontaktni-dani-vykladachiv-dlia-provedennia-
konsultatsii), корпоративний портал, платформи для проведення лекцій та практичних занять в он-лайн режимі
(Zoom, Google Teames, Skype). У ЗВО створено додатковий інформаційний канал на період карантину
https://www.kname.edu.ua/index.php/4197

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

Заклад значною мірою реалізує права на освіту для осіб з особливими потребами. ЕГ з’ясувала це під час огляду
матеріально-технічної бази, а також ознайомлення з нормативними документами ( Висновки про доступність осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель, приміщень і прибудинкової території ХНУМГ ім.
О.М.Бекетова -
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Висновки_квалiфiкацiйний_сертифiкат-
сжатый.pdf та Наказ від 24 грудня 2019 року «Про затвердження Порядку супроводу (надання допомоги) осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення у ХНУМГ ім. О.М.Бекетова
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/МОН_наказ_389-01.pdf). Згідно наданому
Висновку (https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/.pdf) у цілому територія та будівлі
ХНУМГ є частково доступними. Роботи у цьому напрямку університетом продовжуються та на 2020 рік затверджено
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план таких робіт. Під час зустрічі Гарант ОНП повідомив, що у 2020-2021 році заплановано продовжити роботу з
адаптації університету, за планом: адаптація аудиторій центрального корпусу, реконструкція двох санітарних вузлів,
розміщення попереджувальних та спрямовуючих тактильних індикаторів та смуг. Під час зустрічі зі здобувачами
освіти було з’ясовано, що на даний момент на цій освітній програмі особи з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення не навчаються.

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

Політика врегулювання та дотримання етичних норм в ЗВО забезпечується низкою нормативно-правових
документів: “Кодексом честі”, “Положенням про комісію з етики та академічної доброчесності”, “Антикорупційною
програмою та планом заходів спрямованих на запобігання корупції на 2018-2020 роки”
https://www.kname.edu.ua/index.php/. З метою моніторингу дотримання всіма учасниками освітнього процесу
моральних і правових норм, в ЗВО створена постійно діюча комісія з питань етики та академічної чесності (наказ
№360-01 від 04.12.19р.), яка діє згідно “Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності”
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/.pdf). В ЗВО на засадах консультативно-дорадчого
органу працює постійно діюча комісія з оцінки ризиків для запобігання проявів корупційних дій
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Official_info/Antikorupciyna_programma_HNUMG/11_12_2019/pdf). Під час
ознайомлення з “Положенням про комісію з питань етики та академічної доброчесності”
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/.pdf) ЕГ з’ясовано, що в Положенні чітко описана
“неформальна” процедура реагування на неетичну поведінку, однак не описана «формальна» процедура реагування
на неетичну поведінку, зокрема, сексуальні домагання, дискримінацію. Під час резервної зустрічі голова
юридичного відділу повідомив, що це процедура, яка передбачає службове розслідування і стосовно нього в ЗВО
існує відповідне Положення. Однак, ЕГ не вдалося його знайти на сайті університету. При цьому в п. 11
“Антикорупційної програми ХНУМГ на 2018-2020 рр.” описано порядок проведення внутрішнього розслідування
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Official_info/Antikorupciyna_programma_HNUMG/11_12_2019/.pdf), але
воно стосується лише питань пов’язаних з корупцією. Щодо цього питання перший проректор ХНУМГ зазначив, що
в університеті вживаються всі відповідні заходи та проводяться консультативно-роз’яснювальні бесіди для
запобігання неетичної поведінки (зокрема, сексуальних домагань, дискримінації) та недоведення стану справ до
реальних конфліктів. Підтвердженням цього є те, що впродовж періоду провадження освітньої діяльності за ОНП
конфліктних ситуацій не було, що підтверджується протоколом засідання Комісії з питань етики та академічної
доброчесності за 2019 рік (№1/2019 від 20.12.2019 р.). Що стосується антикорупційних заходів, то в ЗВО періодично
проводиться цілеспрямоване анкетування (були надані заповнені анкети), за результатами якого вживаються
відповідні заходи. Однак на даній ОНП таких випадків не було. Під час спілкування з різними фокус-групами
з’ясувано, що впродовж періоду провадження освітньої діяльності за ОНП конфліктних ситуацій не було. В той же
час багато питань виникає у здобувачів вищої освіти щодо нарахування стипендії, однак ці питання вирішуються
шляхом інформування здобувачів освіти про зміст “Положення про порядок призначення і виплати стипендії”
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/.pdf).

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

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

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

В “Положенні про комісію з питань етики та академічної доброчесності” чітко описана “неформальна” процедура
реагування на неетичну поведінку, однак не описана «формальна» процедура реагування на неетичну поведінку,
зокрема, сексуальні домагання, дискримінацію. ЕГ рекомендує додати в “Положення про Комісію з питань етики та
академічної доброчесності” опис «формальної» процедури реагування на неетичну поведінку, зокрема, сексуальні
домагання, дискримінацію. Рекомендується продовжувати планомірно створювати умови, достатні для реалізації
права на освіту осіб з особливими потребами.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Експертна група відмічає відповідність всіх підкритеріїв критерію 7 встановленим вимогам. Оскільки в університеті
вживаються всі відповідні заходи та проводяться консультативно-роз’яснювальні бесіди для запобігання
конфліктних ситуацій та неетичної поведінки і жодного конфлікту не зафіксовано, то вважаємо відсутність опису
«формальної» процедури реагування на неетичну поведінку, зокрема, сексуальні домагання, дискримінацію у
відповідному Положенні не суттєвим недоліком, беручи до уваги також той факт, що “неформальна” процедура
реагування на неетичну поведінку (зокрема, сексуальні домагання, дискримінацію) прописана чітко.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

В процесі акредитації ЕГ було встановлено відповідність ЗВО щодо послідовного дотримання визначених ним
процедур розроблення, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми. Ці процедури регламентуються
“Положенням про освітні програми” https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/_2019.pdf та
цілком виконуються щодо даної ОНП. Проєкт ОНП завчасно розміщується на сайті ЗВО
https://www.kname.edu.ua/index.php/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D1%83%D0%
BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D
0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%87%D1%96-
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8/21-
%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/3961-
%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-
%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2-
%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2. з метою отримання
пропозицій стейкхолдерів. Зміст освітньо-наукової програми «Розумний транспорт і логістика для міст» після
врахування пропозицій стейкхолдерів перед її затвердженням на Вченій Раді університету (протокол № 12 від
06.07.2018 р.) остаточно обговорювався на засіданні кафедри за присутністю НПП та роботодавців (протокол №6
методичного семінару кафедри Транспортних систем і логістики від 25 квітня 2018 року) з подальшим формуванням
навчального плану та робочих програм навчальних дисциплін (протокол № 20 від 25.05.2018 р., протокол № 22 від
07.06.2018 р.). Освітньо-наукова програма підготовки магістрів «Розумний транспорт і логістика для міст» за
спеціальністю 275 Транспортні технології (за видами) запроваджена 02.08.2018 р. (наказ № 218-01 від 02.08.2018
р.). Перегляд ОНП відбувається щорічно з урахуванням пропозицій і зауважень стейкхолдерів та університетів-
партнерів з країн ЄС. Зміни до змісту ОНП «Розумний транспорті логістика для міст» внесені шляхом
удосконалення змісту окремих освітніх компонентів (протокол №1 методичного семінару кафедри Транспортних
систем і логістики від 10 вересня 2019 року). Внесення цих змін проведено за результатами стажування викладачів в
університетах-партнерах з країн Європейського союзу.

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

ЕГ підтвердила наявність чітких процедур залучення здобувачів освіти і органів студентського самоврядування до
періодичного перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості і їх реалізації. Ці процедури
регламентуються “Положенням про моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти і освітньої діяльності ХНУМГ ім.
О.М.Бекетова” https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/.pdf. Під час зустрічі з
представниками Студентського Сенату Голова Студентського Сенату повідомила, що щороку зміст ОНП попередньо
обговорювався серед здобувачів вищої освіти (у групах, потім на старостатах, на Студентському Сенаті) та Головою
Студентського Сенату (яка регулярно відвідує засідання ректорату, Ради факультету та Вченої Ради) інтереси
здобувачів своєчасно доводились до керівництва університету під час розгляду, затвердження та планового
перегляду ОНП. В свою чергу, здобувачі вищої освіти повідомили, що вони залучаються до процедури перегляду
ОНП, їх позиції та потреби беруться до уваги при визначенні змісту освітніх компонентів ОНП, однак вони таких
пропозицій не надавали за їх відсутності (здобувачі вищої освіти недоліків змісту ОНП не відмічають, їх все
влаштовує). Під час зустрічі зі здобувачами освіти було підтверджено про регулярні анкетування, які проходять в
кінці кожного семестру і охоплюють оцінювання окремих освітніх компонентів за тринадцятьма критеріями.
Результати опитування розміщенні у відкритому доступі на сайті кафедри
(https://tsl.kname.edu.ua/images/files/OK/02.03.20/anketuvanya_SmaLog2019.pdf ,
https://tsl.kname.edu.ua/images/files/OK/13.02/M_SmaLog_Form_2018-1_2.pdf ,
https://tsl.kname.edu.ua/images/files/OK/13.02/M_SmaLog_Form_2018-1_1.pdf) та обговорюються на засіданнях
кафедри (протокол №14 від 07.02.2019 р.) з метою врахування позиції здобувачів освіти щодо забезпечення якості
ОНП. Опитування здобувачів випускного курсу з метою врахування їхньої позиції при перегляді ОНП ще не
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проводилось, оскільки воно передбачає анкетування здобувачів наприкінці другого курсу (за даною ОНП у травні
2020 р. планується перший випуск).

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

Роботодавці беруть активну участь у процесі перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості
як партнери. Це, перш за все, підтверджується протоколами №6 методичного семінару кафедри Транспортних
систем і логістики від 25 квітня 2018 року та №1 методичного семінару кафедри Транспортних систем і логістики від
10 вересня 2019 року, на яких (під час розгляду питань щодо цілі та змісту ОНП) присутні роботодавці та їх
представники. Також про залучення роботодавців до впровадження і періодичного перегляду ОНП свідчать рецензії
від роботодавців (https://tsl.kname.edu.ua/images/files/OK/RT_REC2.pdf та
https://tsl.kname.edu.ua/images/files/OK/RT_REC1.pdf). Експертна група звернула увагу, що на кафедрі за
сумісництвом працюють представники ринку праці (Дульфан С.Б. - директор департаменту інфраструктури
Харківської міської ради, доцент, к.т.н., Сабадаш В.В. - завідувач сектору лабораторії інженерно-технічних,
екологічних та військових досліджень ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса; Левада В.П. - радник податкової та
митної справи I рангу), які постійно надають пропозиції щодо змісту ОНП з огляду на зміни та перспективи
розвитку спеціальності. Крім того, представники роботодавців надають пропозиції щодо забезпечення якості ОНП
під час “відкритих лекцій”, де вони розглядають проблемні практичні питання” (наприклад, відкриту лекцію провів
доц. Дульфан С.Б. - директор департаменту інфраструктури Харківської міської ради). Згідно “Положення про
екзаменаційну комісію”
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_pro_derg_ekzam_komosiu_14-1.pdf)
голова екзаменаційної комісії за результатами захисту кваліфікаційних робіт формує звіт, який зокрема передбачає
пропозиції щодо поліпшення якості підготовки фахівців. Експертна група пересвідчилась, що відповідно до рішення
Вченої ради Університету головою екзаменаційної комісії для атестації здобувачів залучається директор ТОВ АТП
16327 Колінько О.О. (для прикладу надано наказ № 336-01 від 08.11.2019 р.).

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

Перший випуск магістрів за ОНП «Розумний транспорт та логістика для міст» відбудеться лише в травні 2020 року,
тому інформації про працевлаштування випускників ще немає. Гарант ОНП повідомив, що в перші 2 роки після
випуску кафедра відслідковує кар’єрний шлях випускників через їх контакти з керівниками кваліфікаційних робіт.
Інформація використовується для вивчення потреби в кадрах, розширення переліку підприємств і організацій для
співпраці та можливого працевлаштування випускників. ЕГ встановила, що отриманню інформації щодо кар’єрного
шляху випускників ОНП сприяє також Асоціація випускників, студентів і друзів Харківського національного
університету міського господарства імені О.М.Бекетова (https://alumni.kname.edu.ua/index.php/uk/).

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

Для забезпечення вчасного реагування на виявлені недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з
реалізації освітньої програми в ЗВО розроблене “Положення про моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти і
освітньої діяльності”
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%BE
%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8.pdf. Система забезпечення якості ЗВО забезпечує вчасне реагування на
виявлені пропозиції, рекомендації та недоліки в ОНП та освітній діяльності з реалізації освітньої програми.
Підтвердженням такого реагування на виявлені пропозиції та рекомендації від стейкхолдерів є протокол №1 метод.
семінару кафедри ТСЛ від 25.09.19 р., під час якого були внесені зміни до окремих освітніх компонентів. Експертна
група запросила у ЗВО протоколи комісій щодо забезпечення внутрішнього контролю якості освіти. Було надано
протоколи засідань кафедри про обговорення відкритих занять викладачів (прот-л №10 від 11.12.18 р., прот-л № 4
від 17.10.19 р., прот-л № 17 від 30.04.20 р.), які складені на підставі відгуків, що складають співробітники “Сектору
моніторингу якості освітнього процесу ХНУМГ” (ці відгуки були продемонстровані під час «роботи з документами»).
Зазначений “Сектор моніторингу” працює в межах навчально-методичного відділу згідно “Положення про
навчально-методичний відділ”
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Pologennya_Pro_strukturni_pidrozdily/Pologennya_pro_navchalno-
metod_viddil.pdf). Експертній групі надано Звіт методистів “Сектору моніторингу” за період 21.04-30.04.20 про
контроль та оцінку якості відкритих і показових занять в університеті. Отже, є підстави вважати, що відвідування
відкритих та показових занять викладачів є системною роботою у ЗВО. Під час роботи з документами експертній
групі не вдалося ознайомитись з будь-якими іншими документами, що стосуються підтвердження проведення інших
видів внутрішнього контролю якості та, відповідно, із зазначеними недоліками за результатами такого контролю.
Водночас, експертна група при знайомстві з документами на сайті відмітила наступне. Навчальний план 2018 р.
(https://tsl.kname.edu.ua/images/files/OK/RT_NP.pdf) не містить дати його затвердження. Розміщений на сайті “Звіт
про рівень працевлаштування за 6 міс з дати випуску” не містить періоду, за який цей звіт складений та зрозумілої
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інформації щодо рівня освіти випускників (з цього приводу був запрошений на резервну зустріч фахівець ЗВО, який
пояснив, що це технічна помилка). У методичних вказівках до виконання магістерських робіт застосовується
словосполучення «дипломна робота магістра» https://tsl.kname.edu.ua/images/files/OK/_SmaLog_MR-O.pdf . Деякі
джерела рекомендованої літератури в робочій програмі «Фінансові потоки в логістичних системах» на даний час є
не актуальними (наприклад, довідник інженера-економіста автомобільного транспорту / Під ред. Голованенко С. Л.
– М.: Транспорт, 1984. (базова); Малишев В. И. Економіка автомобільного транспорту / В. И. Малишев – М.:
Транспорт, 1983.).

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

Дана ОНП проходить первинну акредитацію, отже зауваження та пропозиції, щодо ОНП з попередніх акредитацій
відсутні. Як зазначив під час роботи з документами Гарант ОНП, інші результати зовнішнього забезпечення якості
вищої освіти, які стосуються даної освітньої програми, відсутні. У відомостях про самооцінювання зазначено, що за
результатами акредитацій, у грудні 2017 року, освітньо-професійних програм «Транспортні системи», «Організація
перевезень і управління на транспорті», «Організація і регулювання дорожнього руху» із спеціальності 275
Транспортні технології (на автомобільному транспорті) за другим (магістерським) рівнем, експертними комісіями
було висловлено низку рекомендацій та пропозицій з поліпшення якості підготовки фахівців, які було враховано та
втілено. Експертна група ознайомилась з результатами акредитацій ОПП у грудні 2017 р., а саме: 14.12.2017 р.
«Транспортні системи» (https://www.kname.edu.ua/images/Files/2017/275_%D0%A2%D0%A1.compressed.pdf),
20.12.2017 р. «Організація і регулювання дорожнього руху» (https://www.kname.edu.ua/images/Files/2017/.PDF),
22.12.2017 р. «Організація перевезень і управління на транспорті»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/2017/275_%D0%9E%D0%9F.pdf). ЕГ дійшла висновку, що надані під час
попередніх акредитацій ОПП за спеціальністю 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
рекомендації та пропозиції щодо поліпшення якості підготовки фахівців враховано та поступово втілюються під час
реалізації даної ОНП.

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

Під час експертизи експертною групою було встановлено наявність сформованої культури якості вищої освіти в
академічній спільноті в університеті. Адміністрацією проводиться моніторинг кафедр та викладацького персоналу в
цілому з метою преміювання кращих НПП та стимулювання їх до подальшого розвитку. В ЗВО сформовано “Сектор
моніторингу якості освітнього процесу ХНУМГ”, який функціонує в межах навчально-методичного відділу згідно
“Положення про навчально-методичний відділ”
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Pologennya_Pro_strukturni_pidrozdily/Pologennya_pro_navchalno-
metod_viddil.pdf). Цей сектор безпосередньо контролює та рецензує відкриті та показові заняття викладачів, а також
сприяє проведенню та аналізу результатів опитування стейкхолдерів з метою розвитку освітньої програми та
освітньої діяльності за цією програмою. Студенти та викладачі мають можливість сприяти впровадженню
найкращих практик провідних європейських ЗВО під час перегляду змісту ОНП. Співпраця з роботодавцями та
врахування їх позиції також має вплив на розвиток ОНП та спеціальності в цілому. Також важливу роль у
формуванні культури якості вищої освіти відіграє наукова бібліотека та сформований електронний репозиторій. На
підвищення якості освітньої діяльності в цілому в університеті та, зокрема, за цією ОНП спрямоване
функціонування основних структурних підрозділів, функції яких закріплені відповідними Положеннями, які
розміщені на сайті https://www.kname.edu.ua/index.php/ та регулюються низкою процедурних Положень щодо
організації системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

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

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

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

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

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

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

ЕГ з’ясувала, що правила і процедури, які регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу є чіткими
і доступними та розміщені на офіційній вебсторінці ЗВО в розділах «Публічна інформація»
https://www.kname.edu.ua/index.php/ru/glavnaya/publichnaya-informatsiya та «Нормативна база»
https://www.kname.edu.ua/index.php/ru/glavnaya/normativnaya-baza. Під час ознайомлення експертної групи з
документами ЗВО ЕГ звернулась із запитанням щодо процедури повторного проходження контрольних заходів та
дізналась від Гаранта ОНП, що процедура повторного проходження контрольних заходів залежить від підстав їх
проходження, в свою чергу всі здобувачі освіти мають повне усвідомлення про дану процедуру. Здобувачами освіти
було підтверджено, що вони мають поняття про процес повторного проходження контрольних заходів. Також під час
зустрічей було з’ясовано, що всі учасники освітнього процесу ознайомлені з їхніми правами та обов’язками, а
правила та процедури є для них чіткі і зрозумілі. В разі виникнення певних питань, вони можуть знайти на них
відповідь завдяки чіткому розподілу нормативних документів на відповідні категорії: І. Загальна нормативна база,
ІІ. Система забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, ІІІ.
Загальноорганізаційні питання, ІV. Наукова діяльність (загальні питання), V. Основні структурні підрозділи, VІ.
Організація роботи науково-педагогічних працівників, VІІ. Формування контингенту, правила прийому,
переведення та поновлення, VІІІ. Організація освітнього процесу, ІХ. Дистанційна форма навчання, Х. Інтеграційні
зв'язки з замовниками кадрів. Організація практики та державної атестації. Документи про освіту.
Працевлаштування випускників, ХІ. Позанавчальна діяльність. Студентське самоврядування, ХІІ. Гуртожитки, ХІІI.
Платні послуги, ХІV. Стипендіальне забезпечення. Водночас, аналізуючи Програми “Фахового вступного
випробування” та “Додаткового фахового випробування” ЕГ ознайомилась з переліком рекомендованої літератури.
Програми “Фахового вступного випробування” містить джерела: Методичні вказівки до виконання практичних робіт
та самостійної роботи з дисципліни “Взаємодія видів транспорту”, ХНАМГ, 2007; Методичні вказівки до виконання
практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни “Пасажирські перевезення”, ХНАМГ, 2007. У експертної групи
виникли сумніви щодо доступності цих літературних джерел для потенційних абітурієнтів. З цього приводу
директор наукової бібліотеки повідомила, що всі навчально-методичні розробки кафедри є у вільному доступі для
читачів у цифровому репозиторії університету (через сайт ХНУМГ), а також є у бібліотеці, послугами якої можна
скористатись, оформивши “Єдину картку читача”. Отже, рекомендовані джерела літератури є доступними для
користувачів. Експертна група дійшла висновку, що визначені правила і процедури, які регулюють права та
обов‘язки всіх учасників освітнього процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації
освітньої програми.

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

Під час ознайомлення з документами було з’ясовано, що дана ОНП зі змінами була затверджена 06.07.2018
(протокол № 12 Вченої ради). Експертна група може відзначити, що для обговорення усіх документів ЗВО, які
потребують публічного розгляду створено на сайті ЗВО розділ «Громадське обговорення проектів документів»
(https://www.kname.edu.ua/index.php/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D1%83%D0
%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D
0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%87%D1%96-
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8/21-
%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-
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%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/3961-
%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-
%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2-
%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2), де знаходяться усі
нормативні документи, які потребують публічного розгляду. На цій сторінці під час перегляду заздалегідь
розміщується проект ОНП з метою отримання зауважень та пропозицій стейкхолдерів. Під час зустрічей з різними
фокус-групами ЕГ з’ясувала, що проєкт ОНП до її затвердження (06.07.2018 р.) та під час перегляду ОНП (10.09.2019
р.) її зміст обговорювався в колі різних груп заінтересованих сторін з метою одержання зауважень та пропозиції
стейкхолдерів. Так, під час зустрічі з роботодавцями експертною групою було з’ясовано, що під час розробки та
впровадження даної ОНП, інформація про неї надходила їм на електронну пошту та безпосередньо під час зустрічей
з педагогічним персоналом даної кафедри. Всі недоліки та побажання щодо цієї ОНП також передавалися під час
особистого або електронного спілкування. Також, завдяки тому, що на кафедрі за сумісництвом працюють
викладачі-практики, роботодавці можуть оперативно реагувати на зміни ОНП. Здобувачі освіти підтвердили, що
можуть висловлювати свою думку з приводу окремих освітніх компонентів та безпосередньо самої ОНП викладачам,
Студентському Сенату або під час анонімного анкетування. На поточний час (коли не відбувається процедура
фактичного перегляду ОНП) веб-сторінка не містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-сайті ЗВО
відповідного проєкту ОНП (зі змінами) з метою отримання зауважень та пропозицій стейкхолдерів.

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

ЕГ підтверджує, що ЗВО своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну інформацію
про освітню програму, в обсязі достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін
(https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/glavnaya/osvitni-programy/magisterskyj-riven-osvity/rozumnyi-transport-i-
lohistyka-dlia-mist), в т.ч. інформація щодо ОНП за результатами обговорення на засіданнях кафедри (наприклад,
протоколи №12 від 23.01.2020; №14 від 03.03.2020 р. та №17 від 30.04.2020р.) Під час зустрічі з представниками
роботодавців було з’ясовано, що вони знають про наявність на вебсайті кафедри інформації щодо ОНП та окремих її
компонентів в цілому і мають можливість надавати будь-які поради з приводу вдосконалення ОП за електронною
адресою яка міститься на сайті кафедри (kafedra_tsl@ukr.net). Здобувачі освіти також усвідомлені про наявність
інформації щодо ОНП у відкритому доступі на сайті університету. Разом з цим, при користуванні сайтом
університету (до он-лайн експертизи та під час її проведення) експертна група з’ясувала, що не всі посилання та
лінки працюють або вони працюють некоректно. Так, наприклад, гіпер-посилання “Розумний транспорт і логістика
для міст” на сторінці https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/postuplenie-v-vuz – відкриває “Логістика”, на сторінці
http://k-tsl.com/nasha-kafedra/ гіпер-посилання “Розумний транспорт і логістика для міст” – фактично відкриває
“Організація і регулювання дорожнього руху”. Не працюють посилання на “Фахове випробування” та “Додаткове
фахове випробування” на сторінці https://abit.kname.edu.ua/index.php/uk/vstupnykam/fakhovi-
vyprobuvannia/prohramy-fakhovykh-vstupnykh-vyprobuvan-dlia-zdobuttia-stupenia-mahistra. Під час акредитаційної
експертизи не працювали (висвічувало повідомлення про помилку) посилання на сторінці:
https://abit.kname.edu.ua/index.php/uk/vstupnykam/bakalavram-ta-spetsialistam/perelik-spetsialnostei . Служба
психологічної підтримки на даний час в ЗВО не працює, але за посиланням
https://www.kname.edu.ua/index.php/1202-
%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-
%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83 зазначено
режим її роботи. З приводу наявності технічних питань на резервну зустріч було запрошено фахівця, що відповідає
за сайт та невдовзі деякі технічні помилки були усунуті. Під час резервної зустрічі з представниками ЗВО експертна
група пересвідчилась, що деякі технічні помилки при роботі сайту інколи дійсно виникають, що пов’язано,
переважно, з модернізацією сайту. Підтвердженням постійної уваги до сайту університету (наказ №318-01 від
21.10.2019 р.) та кафедри є протоколи засідань кафедри (протоколи №12 від 23.01.2020 та №14 від 03.03.2020 р.), де
ці питання неодноразово розглядались. Отже, ЗВО веде регулярну роботу щодо повноцінного та безперебійного
функціонування сайту, а також оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті достовірну інформацію про освітню
програму.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Експертна група відмічає доступність та публічність всіх правил і процедур, які регулюють права та обов‘язки всіх
учасників освітнього процесу, що знайшло відображення у сукупності певних Положень та нормативних документів
ХНУМГ, розміщених на сайті університету.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.

З’ясовано, що деякі посилання на сайті не працюють або вони працюють некоректно. Експертна група рекомендує
приділити увагу усуненню технічних помилок у роботі сайту, а також доповнити інформацію, зокрема щодо
вступних випробувань на ОНП “Розумний транспорт і логістика для міст”.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ЕГ група відмічає, що в цілому всі правила і процедури щодо організації освітнього процесу та регулювання прав та
обов‘язків всіх його учасників є доступними та публічними. Експертна група вважає, що виявлені технічні помилки
можуть бути усунені в короткий термін, а, отже, зазначені недоліки є несуттєвими.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується
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Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

ЗВО заздалегідь опублікував на головній сторінці офіційного сайту та на сайті кафедри інформацію про програму
акредитаційного он-лайн візиту експертної групи
https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/13-glavnaya/news/145-programa-akreditatsijnogo-
onlajn-vizitu-ekspertnoji-grupi. ЗВО заздалегідь опублікував на головній сторінці офіційного сайту
https://www.kname.edu.ua/index.php/events#year=2020&month=5&day=15&view=month та на сайті кафедри
https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/2-uncategorised/146-vidkrita-zustrich-z-ekspertami
інформацію про заплановану відкриту зустріч з експертною групою, надавши лінк на таку зустріч, вказавши дату та
час та мету такої зустрічі для всіх бажаючих приєднатися. На всіх запланованих он-лайн зустрічах було присутні всі
особи (без виключення), які були передбачені програмою он-лайн візиту.

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 A

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою A

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

B
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Критерій 6. Людські ресурси A

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток контингент.pdf lcEXFgyfFbK3kzKBRhtbrUDMXkdLyj1FdmbRRj3AR
a0=

Додаток табл2 Кадры.pdf lMoBgM+XM7QK228QSyzVyznLvDAkXWHAcn7Og
CfxoMY=

***

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

Шраменко Наталя Юріївна

Члени експертної групи

Кукурудзяк Юрій Юрійович

Бугайов Олексій Олександрович
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