
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

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

Освітня програма 27320 Германські мови та літератури (переклад включно),
перша - англійська

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 035 Філологія

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 27320

Назва ОП Германські мови та літератури (переклад включно), перша -
англійська

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Cпеціальність 035 Філологія

Cпеціалізація (за наявності) 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша -
англійська

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Волкова Світлана Володимирівна, Сопушинська Марія Іванівна,
Амеліна Світлана Миколаївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 15.12.2021 р. – 17.12.2021 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%92%D0%86%D0%94%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D
0%86_%D0%9F%D0%A0%D0%9E_%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%9E%D
0%9E%D0%A6%D0%86%D0%9D%D0%AE%D0%92%D0%90%D0%9D%D0
%9D%D0%AF_035.pdf

Програма візиту експертної групи https://foreign.kname.edu.ua/index.php/uk/

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні
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II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

На основі аналізу даних, представлених ЗВО у саоаналізу, розгляду документів у вільному доступі на сайті
університету і наданих ним та онлайн-зустрічей з фокус-групами ЕГ дійшла висновку про відповідність ОП вимогам
критеріїв 1-9. У ОП відображено стратегічні напрями ЗВО, враховано тенденції розвитку спеціальності і потреби
регіону (міста Харкова і Харківської області), в цілому відповідає Стандарту. За своєю структурою і змістом ОП в
загалом відповідає вимогам чинного законодавства, зокрема щодо переліку ОК, послідовності їх вивчення, кількості
кредитів, програмних результатів навчання. Наявні положення, у яких задекларовано визнання результатів
навчання, отриманих у формальній та неформальній освіті. Правила прийому на ОП є чіткими, зрозумілими,
доступними і оприлюднені на офіційному сайті ЗВО. Форми та методи навчання і викладання загалом сприяють
досягненню заявлених у освітній програмі цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. На сайті кафедри оприлюднено робочі програми
ОК, завдяки чому здобувачі можуть отримати необхідну інформацію. ЕГ відзначає, що в умовах дистанційного
навчання у ХНУМГ імені О.М. Бекетова створено всі технічні умови для неперервної і багатоканальної комунікації
між викладачем і студентом. Професійна та академічна кваліфікація викладачів відповідає цілям ОП та дозволяє
досягти цілей програми та програмних результатів навчання. До забезпечення реалізації освітнього процесу
залучені роботодавці, українські та зарубіжні вчені та професіонали-практики. Фінансове, матеріально-технічне і
навчально-методичне забезпечення є достатнім та сприяє досягненню цілей, завдань, програмних результатів
навчання. Університет забезпечує якісну організаційну, консультативну та інформаційна підтримку для здобувачів
вищої освіти, що навчаються за даною освітньою програмою. ЕГ констатувала наявність і оприлюднення на сайті
ЗВО чітких і зрозумілих процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП;
наявність внутрішньої системи забезпечення якості освіти; залучення потенційних роботодавців до системи
забезпечення якості освіти Вимоги щодо прозорості та публічності діяльності ЗВО під час реалізації освітньої
програми дотримано.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

До сильних сторін ЕГ відносить: повну відповідність цілей ОП місії і стратегії ЗВО; відображення у окремих ОК
тенденцій розвитку галузі та їх орієнтацію на забезпечення потреб міста Харкова і регіону; відповідність обсягу ОП
вимогам законодавства щодо навчального навантаження для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі
знань 03 Гуманітарні науки, за спеціальністю 035 Філологія; періодичне оновлення змісту ОП (на основі порівняння
ОП 2018 р., 2019 р. і 2021 р.; можливість формування м’яких навичок (soft skills) у межах ОК; чітка спрямованість
практичного складника на досягнення ПРН; достатній обсяг годин самостійної роботи; зрозумілі і доступні правила
прийому на навчання за ОП; наявність процедури чіткого регулювання визнання результатів навчання, отриманих
в інших закладах освіти та перезарахування результатів неформальної освіти; дотримання студентоцентрованого
підходу та принципів академічної свободи; вільний вибір викладачами сервісів відеозв’язку в умовах дистанційного
навчання і забезпечення безкоштовного доступу учасників освітнього процесу до сервісу Moodle, Microsoft Teams;
наявність робочих програм ОК у вільному доступі на сайті кафедри; чіткий алгоритм дій проведення контрольних
заходів і процедур оскарження результатів навчання; відкритість та прозорість під час ознайомлення з критеріями
оцінювання; розміщення на сайті ЗВО у вільному доступі всіх нормативно-правових документів, яких потребують
учасники освітнього процесу; переважання серед НПП, які забезпечують реалізацію ОП, високопрофесійних
викладачів та публічність і прозорість їх обрання за конкурсом; залучення до освітнього процесу роботодавців;
рейтингування НПП та кафедр з подальшим преміюванням лідерів рейтингу; готовність закладу забезпечити
комфортні умови для перебування маломобільних груп населення чи осіб з особливими освітніми потребами та
наявність матеріально-технічних умов для цього; достатність матеріально-технічних ресурсів для досягнення
визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання; чіткі і зрозумілі процедури
розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

До слабких сторін ЕГ відносить: недостатнє врахування аналогічних програм і досвіду зарубіжних університетів; не
досить чітке визначення унікальності ОП; низькі результати академічної мобільності студентів, що навчаються за
ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»; відсутність випадків практичної
реалізації визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти під час академічної мобільності та
результатів неформальної освіти; відсутність можливості переглянути онлайн робочі програми ВК ОП 2021 року;
відсутність результатів мобільності студентів щодо отримання грантових проєктів; недостатня публікаційна
активність окремих викладачів, які реалізують ОП; несистематичне залучення до лекційних і практичних занять
фахівців галузі. неповна можливість реалізації навчання синхронному перекладу через відсутність приймачів;
нерозробленість механізму моніторингу, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників саме
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за цією ОП. Рекомендації: проаналізувати досвід зарубіжних університетів, які мають аналогічні програми, для
подальшого вдосконалення ОП; увиразнити унікальність ОП; оскільки формою атестації здобувачів згідно зі
Стандартом вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є
атестаційний екзамен, рекомендується проаналізувати доцільність додаткової форми атестації у вигляді
кваліфікаційної роботи; систематично залучати стейкголдерів до обговорення дисциплін вільного вибору студентів з
огляду на сучасні вимоги часу, які стоять перед українською економікою; на сайті кафедри щорічно надавати список
вибіркових дисциплін з активними лінками оновлених робочих програм, в яких ураховані рекомендації
стейкголдерів, для створення умов більш ефективного формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів;
розширювати бази педагогічних практик для реалізації окремих ПРН, які передбачають формування педагогічних
знань і умінь студентів; зробити активними всі лінки на робочі програми ВК, навіть, якщо ще не відбувався процес
вибору тієї чи іншої дисципліни студентами з метою спрощення процесу попереднього ознайомлення зі змістом
дисциплін; активізувати діяльність щодо участі у міжнародних проєктах, зокрема, й шляхом подання грантових
заявок; підвищувати публікаційну активність викладачів, які реалізують ОП; налагодити систему підвищення
кваліфікації викладачів, які реалізують ОП, на базі ХНУМГ імені О.М. Бекетова, а також у співпраці із зарубіжними
партнерами-ЗВО; розглянути питання систематичного залучення до викладання вибіркових дисциплін фахівців
галузі; дообладнати устаткування для синхронного перекладу; оновити «Положення про систему забезпечення
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету міського господарства ім. О.М. Бекетова», врахувавши
Стратегічний план на 2021-2025рр.; розробити механізм моніторингу, аналізу та врахування інформації щодо
кар’єрного шляху випускників для подальшого покращення ОП.

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.

Цілі ОП передбачають підготовку висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, здатних вирішувати
складні професійні завдання та практичні проблеми в галузі філології у процесі професійної діяльності.
Задекларована загальна мета ОП спрямована на розвиток діяльнісної іншомовної компетенції і конкретизується як
усвідомлення студентом відносин між власною та іноземною культурами, формування навичок та вмінь
автономного навчання, розвиток та активізація міжфахового мислення, формування у студента власної
відповідальності за результати навчання шляхом організації навчального процесу спільно з викладачем та іншими
студентами. Програма розроблена відповідно до місії і стратегії університету, які викладені у «Стратегічному плані
Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова на 2021-2025» (Strategy O.M.
Beketov NUUE in Kharkiv 2021-25 (kname.edu.ua)). Свою місію ЗВО вбачає у підготовці висококваліфікованих
фахівців для міського господарства, здатних забезпечувати територіальний розвиток на національному,
регіональному та місцевому рівнях. Стратегія ЗВО представлена як комплекс стратегічних цілей, а саме: «Освітня
діяльність», «Наукова діяльність», «Цифрова трансформація», «Інтеграція у світовий науково-освітній простір».
Стратегічна ціль «Освітня діяльність» включає зміст освіти та актуальність освітніх пропозицій, якість освіти та
освітньої діяльності, особистий розвиток здобувачів освіти. Про вдосконалення ОП в аспекті відповідності стратегії
ЗВО свідчить орієнтація програми 2021 р. на набуття здобувачами знань про особливості діяльності підприємств
міського господарства (шляхом проходження практики у відповідних структурах) і здатності здійснювати письмовий
і усний переклад у цій галузі.Задекларована загальна мета ОП спрямована на розвиток діяльнісної іншомовної
компетенції і конкретизується як усвідомлення студентом відносин між власною та іноземною культурами,
формування навичок та вмінь автономного навчання, розвиток та активізація міжфахового мислення, формування у
студента власної відповідальності за результати навчання шляхом організації навчального процесу спільно з
викладачем та іншими студентами. Відповідно до місії ЗВО програма спрямована на підготовку
висококваліфікованих перекладачів переважно для сфери міського господарства; на набуття студентами
поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та навичок, необхідних для професійної діяльності;
формування критичного мислення і здатності до подальшого навчання. Про вдосконалення ОП в аспекті
відповідності стратегії ЗВО свідчить орієнтація програми 2021 р. на набуття здобувачами знань про особливості
діяльності підприємств міського господарства (шляхом проходження практики у відповідних структурах) і здатності
здійснювати письмовий і усний переклад у цій галузі.

2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій
та потреб заінтересованих сторін.
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Залучення стейкґолдерів до розгляду й вдосконалення цілей, змісту ОП та програмних результатів навчання
здійснювалось різними шляхами. Зокрема, проводиться опитування студентів, дані якого представлено на сайті у
розрізі курсів (https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-
1_kurs.pdf,https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-2_kurs.pdf,
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-3_kurs.pdf). Здобувачі
вищої освіти і потенційні роботодавці запрошуються на засідання кафедри іноземних мов з відповідним порядком
денним, про що свідчить низка протоколів засідань кафедри (№1 від 14.09.2020 р., №2 від 15.02. 2021 р.) та рецензії
на ОП, представлені на сайті (https://foreign.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/bakalavrskyi-riven-
osvity/opp-2021n). Про активізацію залучення студентів і роботодавців до роботи над ОП свідчить той факт, що, на
сайті разом з ОП 2021 оприлюднено перелік пропозицій стейкґолдерів
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/Protokoly/Propozitsii-steykholderiv-2021-1.pdf), де не тільки
наведено ці пропозиції, але й вказано конкретні результати щодо їх врахування. Наприклад, здобувачі освіти
висловили побажання щодо залучення до викладання перекладачів-практиків, що було реалізовано шляхом
включення таких фахівців до складу НПП і підтверджено під час зустрічей з фокус-групами здобувачів і НПП –
зокрема, щодо Осінської М.С., яка має досвід роботи перекладачем. Під час зустрічі здобувачі заявили також, що
вони звертались з проханням щодо вивчення синхронного перекладу, і їх прохання було враховано. Представник
департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської Ради Рудь В.О. висловив пропозицію про
збільшення практичних завдань для подальшого вдосконалення здобувачами освіти навичок усного перекладу і
обладнання кабіни перекладача. Ця пропозиція була врахована в ОК «Теорія і практика перекладу», а під час відео-
огляду матеріально-технічної бази було продемонстровано встановлену кабіну перекладача, обладнання якої ще
триває і яку буде використано для формування умінь і навичок синхронного перекладу. Від Департаменту у справах
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської Ради надійшла пропозиція щодо доцільності ознайомлення із структурою
та діяльністю департаментів і організацій, їхньою, що було враховано під час організації практики. Це засвідчила під
час зустрічі з роботодавцями представник департаменту Нечипоренко Ю.С.

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.

Тенденції розвитку спеціальності відображені в орієнтації ОП на підготовку висококваліфікованих і
конкурентоспроможних перекладачів і вчителів англійської мови на тлі зростання потреби в Україні у таких
фахівцях, зумовленої збільшенням кількості міжнародних контактів і необхідністю їх мовного забезпечення.
Урахування регіонального контексту ОП пов’язано з ситуацією на ринку праці. Під час зустрічей з керівництвом
ЗВО, викладачами і роботодавцями було з’ясовано, що у місті Харкові й Харківському регіоні розташована велика
кількість представництв іноземних компаній і офісів спільних підприємств, діяльність яких потребує залучення
перекладачів з англійської мови для виконання письмового і усного перекладу. У цьому аспекті потенційні
роботодавці наголошували на посиленні значення усного перекладу, на перспективність цього виду перекладу
звернули увагу також і здобувачі. Галузевий контекст тісно пов'язаний із регіональним, оскільки його врахування
зумовило зміщення змістового акценту ОП у сферу науково-технічного перекладу для забезпечення потреб міста,
зокрема органів і підприємств міського господарства. Під час зустрічі з гарантом і викладачами отримано відомості
про врахування досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм, зокрема, Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Осінська М.С. і
Моштаг Є.С. повідомили, що вони вивчали досвід кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна і врахували його в аспекті практичної орієнтації професійно
значущих ОК, зокрема таких, як «Лексикологія англійської мови» і «Теорія і практика перекладу (англійська
мова»). Водночас ЕГ рекомендує розширити діапазон розгляду аналогічних ОП у зарубіжних ЗВО.

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.

ОП дає можливість досягти результатів навчання, передбачених Стандартом вищої освіти України для першого
(бакалаврського) рівня галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія, який було затверджено та
введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 р. № 869. Усі компетентності та програмні
результати, визначені Стандартом, враховано у ОП. Формування результатів навчання відображено у відповідних
освітніх компонентах. Порівняння ОП 2018, 2019 і 2021рр. свідчить про те, що з метою гармонізації окремих
складників ОП з положеннями Стандарту ОП 2021 року було доповнено, зокрема, ФК 13, ФК 14, ПРН 20, ПРН 21.
Водночас ЕГ констатує, що у ОП наявні дві форми атестації здобувачів – кваліфікаційна робота і атестаційний
екзамен з англійської мови, і рекомендує розглянути доцільність додаткової форми атестації здобувачів у вигляді
кваліфікаційної роботи, оскільки у Стандарті передбачено тільки атестаційний екзамен.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сторінка 5



Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

- повна відповідність цілей ОП місії і стратегії ЗВО; - відображення тенденцій розвитку галузі, зокрема, у
спрямуванні окремих ОК на посилення складників, пов’язаних з усним перекладом, включаючи синхронний; -
орієнтація підготовки перекладачів на забезпечення потреб міста Харкова і регіону (міське господарство, іноземні
компанії, регіональні проєкти).

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

- недостатнє врахування аналогічних програм і досвіду зарубіжних університетів; - не досить чітке визначення
унікальності ОП; Рекомендується: - проаналізувати досвід зарубіжних університетів, які мають аналогічні програми,
для подальшого вдосконалення ОП, зокрема, в аспекті навчання різних видів перекладу; - оскільки формою
атестації здобувачів згідно зі Стандартом вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти є атестаційний екзамен, рекомендується проаналізувати доцільність додаткової
форми атестації у вигляді кваліфікаційної роботи, яка наразі передбачена ОП; - увиразнити унікальність ОП,
оскільки для цього є всі підстави (наприклад, висвітлити її спрямованість на забезпечення потреб галузі міського
господарства).

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ЕГ дійшла висновку про відповідність ОП вимогам критерію 1. ОП чітко відображає стратегічні напрями ЗВО,
враховує тенденції розвитку спеціальності, зорієнтована на забезпечення потреб регіону, відповідає Стандарту.
Водночас доцільним є увиразнення її унікальності, врахування досвіду зарубіжних університетів щодо підготовки
фахівців за аналогічними програмами та розгляд доцільності здійснення додаткової атестації здобувачів у формі
кваліфікаційної роботи.

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 ОП 2021 р. у кредитах ECTS становить 240, з яких 180 відведено на ОК і 60 – на ВК, що становить не менше
25% від загального обсягу за ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» і
відповідає вимогам, визначеним статтею 5 Закону України «Про вищу освіту») https://goo.su/5JBx для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти.

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.

Вивчення ЕГ змісту ОП за 2018 р.
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/2018/035_OP_OK_bakalavr_2018.pdf), 2019 р.
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/2019-2020/035_OP_OK_bakalavr_2019.pdf), 2021 р.
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/2021/035_OP_OK_bakalavr.pdf) та її структури показало, що
ОП має позитивну динаміку, зміни у змісті ОП щодо складу обов’язкових компонент і компонент за вільним
вибором студента, періодично коригувались, а саме: вносились уточнення, додавались дисципліни професійного
спрямування, як-от «Стилістика англійської мови», «Теоретична граматика англійської мови», «Лексикологія
англійської мови», які були у складі вибіркових дисциплін у НП 2019 р., додано до складу обов’язкових компонент у
НП ОП 2021 р. (https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/2021/035_OP_OK_bakalavr.pdf). ОП 2021 р.
має чітку і зрозумілу дескрипцію профілю програми, визначення мети, фокусу програми, особливостей програми,
інформацію про бази практик як потенційних міст майбутнього працевлаштування випускників даної ОП, підходи
до викладання та навчання, систему оцінювання та форми контролю успішності навчання здобувачів
бакалаврського рівня освіти, програмні результати навчання, окреслені перспективи подальшого розвитку ОП.
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Відомості про самооцінювання освітньої програми (https://office.naqa.gov.ua/6e14e6b1-922b-4802-9170-
1286ba36c5d0), ОП 2021 р. (https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/2021/035_OP_OK_bakalavr.pdf),
додаток до ОП 2021 р. (https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/2021/035_OP_VK_bakalavr_2021.pdf),
НП ОП 2021 (https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/2021/Navchalniy_plan_2021.pdf) демонструють
логічну систему освітніх компонент, що в сукупності дозволяє досягти заявлених цілей та програмних результатів
навчання, які передбачають підготовку висококваліфікованих фахівців переважно для сфери міського господарства
і галузі освіти, на здобуття та розвиток у студентів поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та навичок
з філології в процесі професійної діяльності, формування критичного мислення та здатності до подальшого
навчання.

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

Аналіз обов’язкових ОК та дисциплін вільного вибору здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти дає
підстави стверджувати, що ОП 2021 р.
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/2021/035_OP_OK_bakalavr.pdf) відповідає предметній
області спеціальності 035 Філологія. ОП має дисципліни загальної філологічної та професійної філологічної
підготовки, а також ОК вільного вибору, що доповнюють цикл професійної підготовки і сприяють формуванню
індивідуальної траєкторії студентів. Освітні компоненти, які входять до обов’язкової частини («Вступ до
мовознавства», «Фонетика англійської мови», «Лексикологія англійської мови», «Теоретична граматика
англійської мови», «Стилістика англійської мови», «Історія української і зарубіжної літератури», «Теорія і практика
перекладу», «Практикум з інформаційних та комунікаційних технологій») у цілому відповідають цілям та
програмним результатам навчання за даною ОП. Цикл дисциплін вибіркової частини програми включає такі ОК, як
«Психологія», «Конфліктологія», «Міжкультурна комунікація», «Протокол перекладача і перекладацький
правопис», «Переклад і редагування науково- технічної літератури», «Аспектний переклад в галузі міського
господарства». Зміст дисциплін як обов’язкової, так і вибіркової частини, яка поділена на блоки («Міжкультурна
комунікація», «Лінгвокраїнознавство», «Переклад і редагування», «Аспекти сучасної лінгвістики»), у цілому
відповідає основній меті ОП – підготовку висококваліфікованих фахівців (перекладачів і викладачів) переважно у
сфері міського господарства і галузі освіти, на здобуття та розвиток у студентів поглиблених теоретичних та
практичних знань, умінь та навичок з філології в процесі професійної діяльності, формування критичного мислення
та здатності до подальшого навчання. Проте ЕГ рекомендує або розширити зміст тих дисциплін, які входять до
обов’язкової частини, або ввести як окрему ОК таку дисципліну, як «Вступ до перекладознавства», яка наразі
входить до вибіркової частини, адже слід враховувати той факт, що в назві ОП зазначено «переклад включно».
Загалом, дисципліни вибіркової частини доповнюють і деталізують інформацію освітніх компонент обов’язкової
частини, що також підтверджує логічність і змістовність ОП в цілому.

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

Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів, що навчаються за ОП «Германські мови та літератури (переклад
включно), перша – англійська», реалізується шляхом формування вибіркової частини НП ОП дисциплінами
вільного вибору студентів (https://cutt.ly/tEx3oPa) в обсязі, не менше 25%, як це передбачено законодавством. До їх
складу входять: дисципліни, які забезпечують загальні компетентності; дисципліни, які забезпечують фахові
компетентності (неформальну спеціалізацію); сертифікатні програми, які формують загальні або професійні
компетентності. Додатковими можливостями для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів є
реалізація права студентів на академічну мобільність відповідно до «Положення про академічну мобільність
студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників університету»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologenya_dodatki.pdf), відвідування курсів
іноземних мов (https://foreign.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam/tsentr-inostrannykh-yazykov/36-priglashaem-na-
kursy-inostrannykh-yazykov), участь у роботі англійського розмовного клубу
(https://foreign.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam/tsentr-inostrannykh-yazykov/34-anglijskij-razgovornyj-klub, а
також диференціація завдань до практичних робіт, самостійної роботи студентів (підготовка і презентація проєктів),
система індивідуальних завдань (https://foreign.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/bakalavrskyi-riven-
osvity/opp-2021n). На онлайн-зустрічі зі здобувачами було з’ясовано, що їх попередньо інформують про вибіркові
дисципліни, а також вони знайомляться зі змістом робочих програм вибіркових ОК на сайті кафедри і
безпосередньо у процесі спілкування з викладачами. Проте, як показують результати опитування студентів 3 курсу,
які вже мають досвід вибору таких дисциплін
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-3_kurs.pdf), 56% студентів
задоволені набором вибіркових дисциплін і сертифікатних програм, які пропонує їм університет. Певних
результатів щодо отримання грантів на академічну мобільність студентів, які навчаються за цією ОП, ще не було, що
також засвідчила директор Центру міжнародної діяльності та освіти, викладач кафедри Осінська М.С., хоч студенти
і робили такі спроби. Вивчення ЕГ ОК вільного вибору, розміщених на сайті кафедри
(https://foreign.kname.edu.ua/index.php/uk/home), результати опитування здобувачів
(https://foreign.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/bakalavrskyi-riven-osvity/anketuvannia-studentiv)
уможливили висновок про те, що діапазон циклу дисциплін вільного вибору можна ще розширювати за рахунок
дисциплін фахового спрямування (як-от, ввести дисципліну «Вступ до перекладознавства» як окремий компонент, а
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не як модуль дисципліни «Вступ до мовознавства»). З метою ефективного функціонування пропонуємо
вдосконалити процедуру вибору, унормувавши її та регламентувавши відповідними внутрішніми документами саме
для спеціальності 035 Філологія.

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

Як зазначається у відомостях про самооцінювання ОП (https://office.naqa.gov.ua/6e14e6b1-922b-4802-9170-
1286ba36c5d0) практична підготовка здобувачів ОП забезпечується практичними заняттями, низкою практик
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/2021/OK-17_Nav.praktika.pdf),
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/2021/OK-18_Praktika_pereklady.pdf),
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/2021/OK-19_Pedagog.praktika.pdf)
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/2021/OK-20_Peretdiplomna_praktika.pdf), а також
екскурсійними візитами на профільні підприємства. Практична підготовка регламентована загальним
«Положенням про організацію освітнього процесу в університеті» (https://www.kname.edu.ua/index.php),
програмами практик, розроблених кафедрою згідно з навчальним планом
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/2021/035_OP_OK_bakalavr.pdf) з урахуванням потреб у
професійній діяльності з боку роботодавців, які надають свої рецензії з необхідними пропозиціями щодо
вдосконалення практичної підготовки здобувачів ОП
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/retsenzii/Rezenziya-3_2021.pdf). НП ОП 2021 р. містить
необхідну інформацію про кількість годин, відведених НП ОП на практичну підготовку. Так, у НП ОП 2021 р. на
навчальну практику передбачено 4 кредити ЄКТС, на практику перекладу писемного та усного мовлення – 4
кредити ЄКТС, педагогічну практику – 3 кредити ЄКТС, переддипломну практику – 3 кредити ЄКТС. Про
результати проходження практики студентами повідомляється на сайті кафедри іноземних мов
(https://foreign.kname.edu.ua/index.php/uk/home). До прикладу, з 29.06.2021 по 24.07.2021 студенти групи Філол-19-
3 проходили практику з перекладу писемного та усного мовлення на базі комунального підприємства
«Харківводоканал» (https://foreign.kname.edu.ua/index.php/uk/70-z-29-06-2021-po-24-07-2021-studenti-grupi-filol-
19-3-prokhodili-praktiku-perekladu-pisemnogo-ta-usnogo-movlennya). Під час практики студенти працювали з
іншомовними текстами загального характеру та текстами у сфері міського господарстава, складали ділові папери та
займалися реферуванням англомовних текстів. Спілкування ЕГ з представниками роботодавців (А.І. Філімонова,
О.С. Щірова, Ю.С. Нечипоренко, М.В. Невальований) показало, що роботодавці у цілому задоволені фаховими
компетентностями, здобутими здобувачами, які навчаються за ОП. Корисним є також і те, що деякі представники
роботодавців працює також і на кафедрі іноземних мов за сумісництвом, зокрема, М.В. Невальований з вересня
2021 року, що дає йому змогу впливати на якість ОП з різних щаблів забезпечення якості ОП. ЕГ рекомендує
відповідальним за якість ОП активізувати роботу в плані розширення баз педагогічних практик, оскільки набір
певних фахових компетентностей, програмних результатів навчання (ПРН 14, ПРН 16, ПРН 10, ПРН 6, ПРН 3, ПРН
2), заявлених у ОП, передбачає здобуття студентами викладацьких умінь та навичок.

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

Аналіз цілей і ПРН ОП дозволив ЕГ переконатися, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами другого
(бакалаврського) рівня вищої освіти соціальних навичок (soft skills) упродовж опанування таких навчальних курсів:
«Українські історико-гуманітарні студії», «Практичний курс англійської мови», «Практика перекладу писемного та
усного мовлення», «Лексикологія англійської мови», «Стилістика англійської мови», «Теорія і практика перекладу
(англійська мова)», «Фонетика англійської мови», «Вступ до мовознавства», «Теоретична граматика англійської
мови», «Історія української і зарубіжної літератури», на яких формуються вміння співпрацювати з колегами,
представниками інших культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів (ПРН 5), комунікативні
навички, вміння використовувати мову, що вивчається, в усній та письмові формі, у різних жанрово-стильових
різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних
завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя (ПРН 14, ПРН 1), знання норм
літературної мови та вміння їх застосовувати у практичній діяльності (ПРН 10), знання й розуміння системи мови,
загальні властивості літератури як мистецтва слова, історії мов і літератур, що вивчаються., і вміння застосовувати ці
знання у професійній діяльності (ПРН 8, ПРН 17), використовувати інформаційні й комунікаційні технології для
вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності (ПРН 6), знання і вміння участі у
наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології (ПРН 19, ПРН 18). Зустріч зі здобувачами ОП, а також
результати опитування студентів різних років навчання (https://foreign.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-
prohramy/bakalavrskyi-riven-osvity/anketuvannia-studentiv), підтверджують, що опанування дисциплін ОП є
необхідним для їхньої майбутньої фахової діяльності, і в цілому вони задоволені рівнем викладання навчальних
дисциплін. ЕГ рекомендує у майбутньому додавати до питань анкетування студентів також і питання про набуття
здобувачами соціальних навичок (soft skills), оскільки наразі такого прямого питання в анкетуванні студентів 1-3
років навчання не має.

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

У відомостях про СО ОП зазначено, що відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ХНУМГ ім.
О.М. Бекетова
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2021
_copy.pdf), навчальний час здобувача визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для засвоєння
відповідної програми підготовки на даному рівні вищої освіти. Загальне навчальне навантаження здобувача
включає час на лекційні, практичні заняття, консультації, практики, самостійну роботу, виконання індивідуальних
завдань, контрольних заходів. Аналіз відомостей про СО, а також НП ОП 2021 р. показав, що у структурі аудиторного
навантаження понад однієї третини часу відведено на аудиторні заняття. До прикладу: ОК «Сучасна українська
літературна мова» – всього 240 годин, з них аудиторного навантаження – 96 годин, самостійного – 144; ОК
«Стилістика англійської мови» – всього 150 годин, з них аудиторного навантаження – 45 годин, самостійної роботи
– 105 годин. На всі ОК НП виділено необхідну кількість годин самостійної роботи, а години аудиторної роботи не
перевищують тієї кількості, яка визначена чинним законодавством про організацію освітнього процесу. Проте ЕГ
зауважує той факт, що на лекційні і практичні заняття відведено непарну кількість годин, що фактично
унеможливлює чітко поставити в розкладі лекції, на які відведено 15 або 17 годин, а також практичні заняття, на які
відведено 69 або 75 годин. На основі аналізу ОП, НП і РП ОК ЕГ засвідчує, що в цілому обсяг ОП та окремих ОК (у
кредитах ЄКТС) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є відповідним для досягнення цілей і
ПРН. Надані ЕГ результати анкетування здобувачів показують, що на питання «Чи достатньо часу надано студентам
на виконання домашніх завдань, курсових робіт та інших видів робіт» 97% студентів 3 курсу вважають, що так,
достатньо (https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-3_kurs.pdf),
92% студентів 2 курсу також підтвердили, що їм достатньо
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-2_kurs.pdf), 85% студентів
також відповіли позитивно на це питання
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-1_kurs.pdf). ЕГ
рекомендує зробити корегування в НП кількості годин аудиторної роботи і звести їх до парної кількості, а залишок
додати до самостійної роботи, щоб у цілому зберегти загальну кількість годин і кредитів на певні ОК.

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.

За ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» підготовка здобувачів вищої освіти
за дуальною формою освіти не передбачена і не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

- Обсяг ОП у кредитах ЄКТС відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 03 Гуманітарні науки, за спеціальністю 035 Філологія. ОП є
динамічною, про що свідчать зміни в ОП 2021 р.
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/2021/035_OP_OK_bakalavr.pdf), порівняно з ОП 2018 р.
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/2018/035_OP_OK_bakalavr_2018.pdf) і ОП 2019 р.
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/2019-2020/035_OP_OK_bakalavr_2019.pdf). - Формування
soft skills у межах обов’язкових ОК, що забезпечують ПРН. - Практична складова ОП становить невід’ємну частину
навчального плану і спрямована на досягнення ПРН. - Обсяг годин самостійної роботи дозволяє студентам
впоратися із завданнями самостійної роботи, виконанням індивідуальних проєктів, а також брати участь у науково-
практичній та грантовій діяльності.

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

- несистемна робота із стейкголдерами; - низькі результати академічної мобільності студентів, що навчаються за ОП
«Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська». ЕГ рекомендує: - системно залучати
стейкголдерів до обговорення дисциплін вільного вибору студентів з огляду на сучасні вимоги часу, які стоять перед
українською економікою; - на сайті кафедри щорічно надавати список вибіркових дисциплін з активними лінками
оновлених робочих програм, в яких ураховані рекомендації стейкголдерів, для створення умов більш ефективного
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формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів; - розширювати бази педагогічних практик для реалізації
окремих ПРН, які передбачають формування педагогічних знань і умінь студентів.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Вивчення структури та змісту ОП в цілому показало відповідність вимогам чинного законодавства, оскільки зміст
ОП містить перелік освітніх дисциплін, послідовність, кількість кредитів відповідних до вимог підготовки
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, очікувані програмні результати навчання, яких здобувачі
набувають протягом опанування всіх складових ОП. Незважаючи на виявлені ЕГ недоліки (вузький діапазон
вибіркових дисциплін, баз педагогічної практики, низькі результати академічної мобільності), ЕГ вважає, що вони
не є критичними для ОП і можуть бути усунутими з огляду на готовність адміністрації та групи забезпечення якості
ОП до конструктивного та оперативного врахування рекомендацій. Це дає підстави оцінити ОП за цим критерієм за
рівнем відповідності В.

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 Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова у 2021
році затверджені рішенням Вченої ради (протокол №4 від 23 грудня 2020 року) і разом з Додатками 1-8
оприлюднені на офіційному сайті університету (https://abit.kname.edu.ua/index.php/ru/2-uncategorised/198-pravila-
prijomu-na-navchannya-do-kharkivskogo-natsionalnogo-universitetu-miskogo-gospodarstva-imeni-o-m-beketova-u-2021-
rotsi). У своїй сукупності вони регламентують прийом на навчання для здобуття вищої освіти і деталізують
відповідну інформацію щодо переліку освітніх ступенів та спеціальностей, ліцензованих обсягів, джерел
фінансування тощо. Правила прийому є зрозумілими, чіткими і не містять дискримінаційних положень. Для
кращого розуміння на офіційному сайті університету запроваджено спеціальну рубрику «Інформація для вступників
2021 року» (https://abit.kname.edu.ua/index.php/ru/) з легкою навігацією, яка дозволяє абітурієнтам безпосередньо
з’ясовувати ті питання, які їх цікавлять.

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

Особливості ОП враховані у Правилах прийому (https://abit.kname.edu.ua/index.php/ru/2-uncategorised/198-pravila-
prijomu-na-navchannya-do-kharkivskogo-natsionalnogo-universitetu-miskogo-gospodarstva-imeni-o-m-beketova-u-2021-
rotsi). Вони передбачають, зокрема, інформацію для абітурієнтів, що планують навчатись за цією ОП, щодо переліку
конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (Додаток 4).

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.

В університеті діє «Положення про організацію освітнього процесу», введене в дію наказом ректора № 281-01від
13.07.2021р. і оприлюднене на офіційному сайті
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2021
_copy.pdf ). Підрозділ 9.7. цього «Положення» передбачає перезарахування результатів навчання, зокрема й
визнання таких результатів, отриманих в інших закладах освіти для випадків, коли здобувачі переводяться до
університету з інших закладів освіти або є учасниками програм академічної мобільності. Перезарахування
результатів навчання з навчальних дисциплін проводиться на підставі порівняння навчальних програм відповідної
освітньої програми та академічної довідки або іншого документу, що підтверджує результати навчання. Під час
зустрічі здобувачі підтвердили, що вони обізнані з можливостями визнання результатів навчання, якщо вони
отримані в інших закладах освіти, як вітчизняних, так і зарубіжних. НПП також заявили, що вони готові зарахувати
певні навчальні здобутки здобувачів згідно з процедурою, передбаченою у ЗВО. Однак, обидві фокус-групи
повідомили, що таких випадків на цій ОП не було.
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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.

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, визначено у «Порядку визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній та iнформальнiй ocвiтi», затвердженому вченою радою
університету (протокол № 4 від 23.12.2020 р.), введеному у дію наказом ректора № 407-01 від 23.12.2020 р. і
оприлюднено на сайті
(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).
Вони є зрозумілими і передбачають можливість перезарахування як освітнього компонента в цілому, так i його
складників (модулів, тем). «Порядок…» містить чітко прописану процедуру визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті, яку здійснює відповідна комісія. У разі визнання освітнього компоненту в цілому
вона формується у складі чотирьох осіб за поданням директора інституту або декана факультету та наказом ректора.
Якщо йдеться про визнання складників освітнього компоненту, то така комісія складається з трьох осіб і
створюється за рішенням засідання відповідної кафедри Комісія визначає можливість, форми і терміни проведення
оцінювання для підтвердження результатів, отриманих у неформальній освіті. Положення обмежує визнання
результатів навчання у неформальній освіті в обсязі не більше 25% від обсягу кредитів обов'язкової частини ОП. Під
час обговорення цього питання на зустрічі зі здобувачами учасники зустрічі заявили, що вони обізнані з
можливостями отримання результатів навчання у неформальній освіті та їх перезарахування в університеті. НПП
також підтвердили наявність такої можливості. Проте на цих зустрічах було заявлено, що звернень щодо визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, з боку здобувачів, що навчаються за цією ОП, не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

-зрозумілі правила прийому на навчання за ОП; - оприлюднення правила прийому на навчання та відповідної
інформації для вступників у зручному для користування форматі; - наявність чіткого регулювання визнання
результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти; - наявність окремого положення про перезарахування
результатів неформальної освіти;

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

-відсутність випадків практичної реалізації визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти під
час академічної мобільності; - відсутність випадків визнання результатів неформальної освіти. Рекомендується: -
реалізувати визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті; - реалізувати визнання результатів
навчання учасників програм академічної мобільності.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ЕГ дійшла висновку про відповідність ОП вимогам критерію 3. Наявна низка нормативних положень, яка визначає
визнання результатів навчання, отриманих у формальній та неформальній освіті. Усі положення опубліковані на
сайті університету. Правила прийому на ОП є чіткими, зрозумілими, доступними і оприлюднені на офіційному сайті
ЗВО. Відсутність випадків практичної реалізації визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти
під час академічної мобільності, і випадків визнання результатів неформальної освіти не є критичними
зауваженнями для ОП, а скоріше рекомендаціями для посилення уваги до цих аспектів у подальшій роботі над
вдосконаленням ОП та її реалізації.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:
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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 освітнього процесу здобувачів 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_2021
_copy.pdf), зазначені в відомостях про СО НП (https://office.naqa.gov.ua/6e14e6b1-922b-4802-9170-1286ba36c5d0) і в
ОП 2021 р. (https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/2021/035_OP_OK_bakalavr.pdf). Як зазначено у
відомостях про СО ОП, викладання та навчання за кожним ОК включає такі форми: лекційні заняття, практичні
заняття, самостійне навчання, індивідуальні завдання, контрольні заходи, практика. Усім студентам відкрито доступ
до сучасних інформаційних засобів навчання: системи Moodle, платформи Microsoft Teams, репозиторію
(https://eprints.kname.edu.ua). Методи навчання і викладання (словесні, наочні, практичні, як-от, бесіда, інструктаж,
пояснення, обговорення, дискусія, круглий стіл, диспут, ілюстрація, презентація, симуляція, ділова гра, метод
кейсів, метод проектів тощо) застосовуються на всіх ОК ОП. За результатами бесід у різних фокус-групах ЕГ
переконалась, що під час проведення занять викладачі віддають перевагу інтерактивним методам навчання, активно
використовують мультимедійні засоби навчання. Юрченко Д.О. представив презентацію про використання
платформи Microsoft Teams. Осінська М.С. засвідчила, що, крім комп’ютерного класу з програмним обладнанням
для перекладу, трьох лабораторій для різноформатного навчання, у ННІЕіМ нещодавню установили кабіну для
синхронного перекладу. Реалізації студентоцентрованого підходу сприяє оприлюднення критеріїв та методів
оцінювання на сайті кафедри заздалегідь для всіх видів робіт здобувача та контрольних заходів. Аналіз опитувань
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-1_kurs.pdf;
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-2_kurs.pdf;
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-3_kurs.pdf), а також бесіди
членів ЕГ зі здобувачами різних курсів під час онлайн-експертизи показали, що загалом здобувачі задоволені
методами навчання і викладання. ЕГ пересвідчилась у тому, що реалізація ОП відбувається з дотриманням
принципів академічної свободи: здобувачі ОП не обмежені у формуванні своєї індивідуальної освітньої траєкторії;
викладачі не обмежені у розробці ОК, обирають сучасні методи навчання, застосовують новітні інформаційні
технології і ресурси. Для обміну досвідом викладачів проводяться методичні семінари кафедри, відкриті лекції,
дискусії та майстер-класи. 27-30 вересня онлайн-спільнота «Я-перекладач», перекладацька компанія
PROtranslation, Асоціація викладачів перекладу провели серію відкритих лекцій, дискусій та майстер-класів
(https://foreign.kname.edu.ua/index.php/uk/71-z-27-po-30-veresnya-seriya-vidkritikh-lektsij-diskusij-ta-majster-klasiv).

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).

ОП 2021 р. «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», яка містить інформацію про
цілі, зміст та програмні результати навчання розміщено на сайті кафедри, що є прозорим і доступним для будь-кого,
хто зацікавився в ОП (https://foreign.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/bakalavrskyi-riven-osvity/opp-
2021n). Робочі програми навчальних дисциплін (обов’язкових та вибіркових) оприлюднено на сторінці кафедри
іноземних мов (https://foreign.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/bakalavrskyi-riven-osvity/opp-2021n), з
ідентифікацією обов’язкових і вибіркових компонент. Зауважимо, що на цій сторінці лінки вибіркових компонент є
неактивними, оскільки, як засвідчила ЕГ завідувач кафедри, гарант ОП, д.філол.н., доц. Ільєнко О.Л. , у 2021-2022
н.р. студенти ще не робили свій вибір. Проте, активні лінки на робочі програми вибіркових компонент є на сторінці
ОП 2018 р. (https://foreign.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/bakalavrskyi-riven-osvity/opp-2018) і ОП
2019 р.(https://foreign.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/bakalavrskyi-riven-osvity/opp-2019). ЕГ
рекомендує на майбутнє активовувати всі лінки вибіркових компонент на сторінці діючих освітніх програм для
інформування та зручності здобувачів ОП. Під час зустрічі зі здобувачами ЕГ пересвідчилася, що їм загалом
зрозумілі критерії оцінювання і вимоги, які зазначено в ОП і в робочій програмі до кожного освітнього компонента,
а також роз’яснюються кожним викладачем щодо своєї дисципліни. Аналіз результатів опитування студентів різних
років навчання за ОП щодо питання про якість інформування студентів про навчальний процес, розклад тощо
показав, що задоволені якістю інформування 86% студентів першого року навчання
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-1_kurs.pdf), 56% студентів
другого року навчання (https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-
2_kurs.pdf), 48% студентів третього року навчання
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-3_kurs.pdf). ЕГ
рекомендує додатково розміщувати на сайті кафедри в рубриці «студенту» матеріали, що стосуються критеріїв
оцінювання у межах окремих освітніх компонент.

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

ОП забезпечує поглиблене і гармонійне поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої програми
відповідно до першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та цілей ОП. Як зазначено в відомостях про СО ОП
(https://office.naqa.gov.ua/6e14e6b1-922b-4802-9170-1286ba36c5d0), базові знання та навички для проведення
досліджень забезпечуються в ОК, таких як «Теорія і практика перекладу (англійська мова)», «Лексикологія
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англійської мови», «Стилістика англійської мови» тощо, шляхом залучення до участі у наукових дослідженнях.
Аналіз рубрики «Наука» на сайті кафедри іноземних мов
(https://foreign.kname.edu.ua/index.php/uk/nauka/studencheskaya-nauka), показав, що він містить інформацію про
результати науково-дослідної роботи членів кафедри і здобувачів, про майбутні наукові події. ЕГ переконалась у
тому, що ОП забезпечує поєднання навчання і досліджень у різних формах. Викладачі кафедри є керівниками
студентів з підготовки до студентських наукових праць на щорічні конференції, які відбуваються в університеті, і
учасників Всеукраїнських олімпіад. Студенти брали участь у Всеукраїнському науково-технічному семінарі ВТУЗ
«Сучасні тенденції розвитку автомобільної, дорожньої та транспортної галузей промисловості» (на базі ХНАДУ), у
міжнародних науково-практичних конференціях студентів і молодих учених ВТУЗ «Інтеграційні процеси та
інноваційні технології», «Досягнення й перспективи технічних наук» (ХНАДУ), Всеукраїнській студентській
олімпіаді з англійської мови для немовних ЗВО (ХНПУ імені Г. С. Сковороди), Міжнародному форумі (ХДТУСГ ім.
Петра Василенка), Міжнародній конференції молодих вчених (НЮУ імені Ярослава Мудрого), Всеукраїнській
олімпіаді з німецької мови для немовних університетів (НТУ «ХПІ»). У студентській науково-технічній конференції
«Сталий розвиток міст» на базі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 2018–2019 н. р. репрезентовано 5 доповідей студентів;
2019–2020 н. р. – 28; 2020–2021 н. р. – 5. На кафедрі є щорічним Міжнародний форум іноземними мовами «Молоді
дослідники у глобалізованому світі: перспективи та виклики». Форум допомагають проводити партнери кафедри:
Центр преси, освіти та культури посольства США в Україні, Canadian College of English Language (Канада), Deutscher
Akademischer Austauschdienst DAAD, L’agence Campus France, Лінгвістичний центр REAN (Канада) та ін. У 2019 р.
студенти Кривоніс К., Белянінова А. брали участь у XV Всеукраїнській науково-методичній конференції молодих
науковців «Прикладна лінгвістика 2019: проблеми й рішення» (Миколаїв). У 2021 р. доцент Моштаг Є.С. була
другим керівником курсової роботи студентки Українського державного університету залізничного транспорту.
Завдяки співпраці з Посольством США в Україні відбувалися семінари з підвищення рівня володіння англійської
мови і методики викладання іноземних мов, які проводили представники американських університетів Ч.Сенкевич,
Ш.Хікс, д-р Ніллі. ЕГ зробила висновок про те, що здобувачі мають достатньо повну можливість поєднувати
навчання й дослідження.

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

Аналіз відомостей про СО ОП, змісту ОП, робочих програм ОК, а також спілкування із гарантом ОП і
представниками інших фокус-груп показало, що кафедра постійно працює над оновленням і удосконаленням змісту
ОП на основі наукових досягнень викладачів кафедри і сучасних практик у галузі германської філології і
перекладознавства. Аналіз табл. 2 «Зведена інформація про викладачів ОП», а також аналіз сайту кафедри дають
підстави говорити про достатню публікаційну активність викладачів. У відомостях про СО ОП зазначено, що у
період 2017-2021 рр. викладачами кафедри захищено одну докторську дисертацію (Ільєнко О.Л.), чотири дисертації
докторів філософії з філології (Моштаг Є.С., Остапченко В.О., Зубенко С.О., Каменєва І.А.). За зазначений період
викладачами кафедри опубліковано чотири статті у БД WoS та Scopus, 6 статей – в інших міжнародних виданнях.
Наукові інтереси викладачів здебільшого відповідають ОК, викладання яких вони здійснюють. Під час зустрічей
гарант ОП та викладачі запевнили ЕГ, що зміст освіти – пріоритет у навчальному процесі, тому оновлення
відбувається постійно з урахуванням тенденцій сучасної лінгвістичної науки. ЕГ засвідчує, що електронні форми
робочих програм ОК розміщені на сайті кафедри і є доступними для здобувачів вищої освіти. Як змогла
пересвідчитися ЕГ на підставі аналізу робочих програм ОК та переліку рекомендованих джерел, викладачі
регулярно оновлюють зміст освіти на основі наукових досягнень, що відбито у змінах ОП 2021 р., а також у
відповідному до неї НП. Зокрема, про це особливо наочно свідчать робочі програми таких ОК, як «Лексикологія
англійської мови» (викл. Моштаг Є.С.), «Стилістика англійської мови» (викл. Ільєнко О.Л.), «Теорія і практика
перекладу» (викл. Осінська М.С.), джерельна база яких постійно оновлюється за рахунок публікацій і видань
викладачів, які реалізують ОК ОП. До того ж, ці ОК забезпечені новітніми авторськими навчально-методичними
посібниками: «Лексикологія англійської мови» (уклад. Ільєнко О.Л., Моштаг Є.С., Каменєва І.А., 2020 р.),
«Фонетика англійської мови» (уклад. . Крохмаль А.М, Риженко М.В., 2021 р.), «Стилістика англійської мови»
(Ільєнко О.Л., Моштаг Є.С., Каменєва І.А., 2021 р.). ЕГ зазначає, що в усіх робочих програмах наявні посилання на
актуальні електронні джерела інформації (переважно за останні 5 років), що також свідчить про оновлення змісту
ОК. Окрім того, впроваджуються нові інтерактивні методики, логічні методи, проведення ділових ігор, як зазначено
в робочій програмі обов’язкових ОК «Практичний курс англійської мови» (викл. Назимко О.В.), ОК «Методика
викладання іноземної мови» (викл. Риженко М.В.). Отже, ЕГ може засвідчити відповідність вимогам підкритерію
4.4.

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

Інтернаціоналізація діяльності закладу вищої освіти регламентується «Положенням про академічну мобільність
студентів університету» (https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologenya_dodatki.pdf). Як
зазначено у відомостях про СО ОП, координація діяльності здійснюється відділом міжнародних зв’язків
(https://ird.kname.edu.ua). За підсумками зустрічі з адміністративним персоналом, а саме, директором Центру
міжнародної діяльності і освіти Осінською М.С., ЕГ констатує, що одним із пріоритетних напрямів діяльності є
забезпечення активної участі університету в міжнародних освітніх та наукових проєктах і програмах (Tempus,
Erasmus+, Horizon 2020, Fulbright, DAAD та інш.). Доценти кафедри Старостенко Т.М. і Мініна Н.С. беруть участь у
програмі Європейського Союзу Еразмус+ «Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a way to
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Ukraine’s Multilingual Education and European Integration» і, як результат отримання нового досвіду, запропонували
додати модуль «Інтерактивні методики викладання» до ОК «Методика викладання іноземної мови». На зустрічі з
викладачами кафедри ЕГ з’ясувала, що викладачі кафедри є членами української філії TESOL-Україна і регулярно
відвідують та організовують міжнародні заходи (Всеукраїнська конвенція TESOL Україна 2019, проведена на базі
ХНУМГ імені О.М. Бекетова). Здобувачі ОП також виявляють зацікавленість у тому, щоб відвідувати воркшопи
видатних вітчизняних і зарубіжних лекторів, допомагають у перекладацькому супроводі зарубіжних гостей,
проводять екскурсії містом англійською мовою, що також ефективно впливає на вдосконалення отриманих знань. У
відомостях про СО ОП зазначено, що у 2021 році 10 викладачів кафедри брали участь у серії вебінарів викладача
англійської мови з США пана Ш.М. Хікса на тему «Методи викладання англійської мови у дистанційному режимі»,
за результатами якого підготували проєкти та застосовують їх наразі під час відкритих та практичних занять. Як
з’ясувалося на зустрічі з викладачами кафедри у 2021 р. викладачі кафедри іноземних мов стали співавторами
колективної монографії «Contemporary Issues in Philology. Innovative methods of teaching foreign languages» у
партнерстві з університетом Сан Антоніо у Техасі (США) (https://eprints.kname.edu.ua/59154). Як засвідчили
здобувачі ОП на зустрічі з ЕГ, їм постійно повідомляють про можливість участі в міжнародних освітніх програмах і
проєктах, інформація обов’язково з’являється на сайті кафедри, проте поки що здобувачі ОП позитивних
результатів у цьому напрямі не мають.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Серед сильних сторін критерію 4 зазначимо такі: - форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню
заявлених у ОП цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи; - в умовах дистанційного навчання передбачено вільний вибір викладачами
сервісів відеозв’язку, а також є безкоштовний доступ учасників освітнього процесу до сервісу Moodle, Microsoft
Teams; - наявність робочих програм ОК у вільному доступі на сайті кафедри; - викладачі регулярно оновлюють зміст
освіти на основі наукових досягнень; - поглиблене і гармонійне поєднання навчання і досліджень під час реалізації
освітньої програми.

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

- відсутність можливості відкрити робочі програми ВК ОП 2021 р. на сайті кафедри (щоб їх подивитись треба
перейти на сайт ОП 2018 р. або ОП 2019 р.). - відсутні поки що результатів мобільності студентів щодо отримання
грантових проєктів. Рекомендується: - зробити активними всі лінки на робочі програми ВК, навіть, якщо ще не
відбувався процес вибору тієї чи іншої дисципліни студентами. Активні робочі програми ВК зроблять зручнішим
процес попереднього ознайомлення зі змістом дисципліни; - активізувати діяльність щодо участі у міжнародних
проєктах, зокрема, й шляхом подання грантових заявок.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Форми та методи навчання і викладання загалом сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей та
програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної
свободи. На сайті кафедри оприлюднено робочі програми ОК і здобувачі отримують необхідну інформацію щодо
цілей, програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання від викладачів, а також у процесі
ознайомлення з ОП та робочими програмами окремих компонент. Здобувачі мають змогу поєднувати навчання й
дослідження, апробувати результати своїх наукових розвідок на конференціях. Створено необхідні умови для
залучення здобувачів до дослідно-наукової діяльності, яку проводять викладачі кафедри. Виявлені недоліки та
слабкі сторони загалом не впливають на якість навчання й викладання, тому що навіть в умовах дистанційного
навчання у ХНУМГ імені О.М. Бекетова створено всі технічні умови для неперервної комунікації між викладачем і
студентом. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності закладу вищої
освіти, а здобувачі бакалаврського рівня активно залучаються до такої співпраці. Зважаючи на вищезазначене, ЕГ
вважає, що за цим критерієм ОП відповідає рівню В.

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

Викладачами використовуються різноманітні форми поточного та модульного контролю, що дають змогу в повному
обсязі оцінити якість знань. Також всі викладачі на вступній лекції до дисципліни розповідають про особливості
оцінювання. Основна інформація щодо оцінювання відображається в робочій програмі. Під час інтерв’ювання було
з’ясована, що, окрім цього, здобувачі освіти можуть за потреби дізнатися свої бали на будь-якому занятті, а під час
дистанційно навчання можуть переглянути їх у електронному журналі. Зрозумілість форм контрольних заходів
забезпечується дотриманням вимог «Положення про організацію освітнього процесу» (https://cutt.ly/eEx8G9z).
Організацію освітнього процесу на час дистанційного навчання забезпечує Положення «Про організацію
дистанційного навчання»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/polozhennja_pro_organisaciyu_distanc_navchannya.
pdf ). Отже, форми контрольних заходів та критерії оцінювання є чіткими, зрозумілими, заздалегідь
оприлюднюються і дозволяють встановити досягнення програмних результатів навчання здобувачами освіти і за
певною освітньою компонентою, і за ОП у цілому.

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

Атестація здобувачів вищої освіти відбувається відповідно до Стандарту 035 Спеціальності Філологія у формі
атестаційного екзамену з основної іноземної (англійської) мови для забезпечення оцінювання, визначених
освітньою програмою ПРН 1, ПРН 6, ПРН 9, ПРН 12, ПРН 14, ПРН 19, й у формі захисту кваліфікаційної роботи для
забезпечення оцінювання досягнення результатів навчання ПРН 2, ПРН 3, ПРН 7, ПРН 9, ПРН 10, ПРН 12, ПРН 14,
ПРН 18, ПРН 19. На даній освітній програмі кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної прикладної
задачі у сфері філології із застосуванням сучасних теорій, методів, засобів. Заклад вищої освіти уклав угоду з ТОВ
«Антиплагіат» та забезпечений системою перевірки на ознаки плагіату Unichek, тому кваліфікаційна робота
проходить перевірку на ознаки академічного плагіату перед захистом. Терміни проведення атестації здобувачів
визначається графіком освітнього процесу та регулюються нормативно-правовими документами університету.
Водночас ЕГ зазначає, що проведення атестації здобувачів відповідно до Стандарту 035 Спеціальності Філологія
передбачено тільки у формі атестаційного екзамену.

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

Процедура проведення контрольних заходів регламентується «Положенням про організацію освітнього процесу» та
висвітлюється в корпоративній інформаційній системі (https://erp.kname.edu.ua), а відтак є доступною для усіх
учасників освітнього процесу. У п.7.2. зазначеного «Положення» визначено процедури здійснення різних видів
контролю – вхідного, поточного, модульного, підсумкового та відстроченого. Форми поточного контролю та критерії
оцінки рівня знань визначаються відповідною робочою програмою навчальної дисципліни. Об’єктивність
екзаменаторів забезпечується проведенням екзаменів та диференційованих заліків у письмовій формі та
обов’язковій присутності не менше двох викладачів. Крім того, об’єктивність екзаменаторів забезпечується рівністю
умов для всіх здобувачів. Рейтингова оцінка за 100-бальною шкалою складається з блоків поточного та підсумкового
контролю. Здобувачам вищої освіти, які за результатами підсумкового семестрового контролю отримали
незадовільну оцінку з дисципліни або не з’явилися на підсумковий контрольний захід без поважної причини,
надається можливість покращити результати відповідно до графіку ліквідації академічної заборгованості. Здобувач
вищої освіти не може бути допущений до перескладання екзамену з дисципліни, доки він не виконає всі види робіт,
передбачених програмою з цієї дисципліни. У п.7.2. «Положення» визначено, що для вирішення спірних питань і
розгляду апеляції здобувачів створюється апеляційна комісія, до якої входить декан факультету, завідувач кафедри,
викладач, представник Студентського сенату. На даній освітній програмі випадків конфлікту інтересів не
траплялося. Оскарження результатів контрольних заходів здобувачів також не зафіксовано. Водночас під час
зустрічі зі здобувачами і представниками Студентського сенату отримано підтвердження щодо поінформованості
здобувачів про можливість оскарження отриманої оцінки у випадку незгоди. Оскільки у ЗВО є чітка політика
врегулювання конфлікту інтересів, порядок оскарження результатів контрольних заходів, всі необхідні положення
та документи можна знайти на офіційному сайті університету (http://surl.li/affcm) у вкладці “Нормативні
документи”, а здобувачі й НПП виявили поінформованість щодо необхідних процедур, ЕГ пересвідчилась, що
процедури проведення контрольних заходів та критерії оцінювання є доступними та зрозумілими для усіх учасників
освітнього процесу.
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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.

Дотримання академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу регламентують «Положення про
систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ХНУМГ імені О. М. Бекетова», «Положення
про комісію з питань етики та академічної доброчесності», «Положення про організацію освітнього процесу ХНУМГ
імені О. М. Бекетова», Наказ ХНУМГ імені О. М. Бекетова № 196-01 від 08.06.2017 р. «Щодо організації запобігання
та виявлення академічного плагіату на базі інформаційної системи «Unplag», що свідчить про системний підхід ЗВО
до забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності. Усі документи є у вільному доступі та всі
учасники освітнього процесу безперешкодно можуть ознайомитися з ним на офіційному сайті університету
(http://surl.li/affcm). Інформування та контроль процесу дотримання академічної доброчесності серед студентів
здійснюють куратори груп, а також наукові керівники. Також навчальний заклад уклав угоду з ТОВ «Антиплагіат» і
для перевірки письмових робіт студентів використовує онлайн-сервіс Unicheck Україна. За порушення академічної
доброчесності несе відповідальність завідувач кафедри. Під час інтерв’ювання експертна група відзначила добру
поінформованість здобувачів щодо академічної доброчесності в аспекті протидії плагіату під час написання статей, а
також кваліфікаційної роботи. Однак, усі відомості, що стосувались академічної доброчесності і поінформованість
щодо яких виявили учасники фокус-груп, зосереджувались саме на уникненні чи недопущенні плагіату у наукових
працях. Це може пояснюватись наявністю оприлюдненого серед нормативних документів окремого «Тимчасового
порядку перевірки кваліфікаційних робіт бакалаврського і магістерського рівнів в інформаційній системі «Unplag»
(https://kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D
0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA.pdf), що ЕГ
відзначає як позитив, проте констатує необхідність розширення розуміння здобувачами сутності академічної
доброчесності. Розгляд справ щодо порушення академічної доброчесності покладено на постійно діючу комісію з
питань етики та академічної доброчесності (http://surl.li/kryb). За порушення академічної доброчесності Кодексом
честі Університету (http://surl.li/krya) передбачено притягнення здобувачів вищої освіти, співробітників
університету до відповідальності.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

- наявний чіткий алгоритм дій проведення контрольних заходів, з яким всі учасники освітнього процесу добре
ознайомлені, а також усі питання щодо оскарження результатів навчання; - відкритість та прозорість під час
ознайомлення з критеріями оцінювання; - розміщення на сайті ЗВО у вільному доступі всіх нормативно-правових
документів, яких потребують учасники освітнього процесу.

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

Рекомендації щодо удосконалення: - - Посилити заходи з популяризації академічної доброчесності з метою
розширення розуміння цього поняття (не тільки недопущення плагіату кваліфікаційної роботи чи наукових статей).

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Наявна доволі потужна нормативно-правова база, яка стосується усіх питань даного критерію – контрольних заходів
(форми, терміни, оскарження результатів тощо). Форми і правила проведення контрольних заходів є чіткими і
зрозумілими, в наявна система ХНУМГ імені О. М. Бекетова дозволяє запобігти та врегулювати конфлікти інтересів.
Передбачено систему процедур дотримання принципів академічної доброчесності, про які поінформовані всі
учасники освітнього процесу і яких дотримуються під час реалізації освітньої програми. Однак, потребує
розширення розуміння сутності академічної доброчесності здобувачами, тому рекомендується подальша
популяризація академічної доброчесності. ЕГ дійшла висновку, що за цим критерієм ОП відповідає рівню В.

Критерій 6. Людські ресурси:
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1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання.

Відповідно до аналізу таблиці 2, наданої у відомостях про СО ОП, а також інформації про кадровий склад,
представлений на сайті кафедри іноземних мов, ОП реалізується 38-ма штатними працівниками. Академічна
кваліфікація, науковий і професійний досвід, підвищення кваліфікації, публікаційна активність (статті, одноосібні
та колективні монографії тощо) викладачів відповідають ОК, викладання яких вони забезпечують, і забезпечують
досягнення відповідних ПРН. Наприклад: кандидат філологічних наук, доцент Моштаг Є.С. (ОК «Лексикологія
англійської мови», ОК «Стилістика англійської мови») є автором 76 публікацій (40 – наукових, у тому числі і
проіндексованих у БД WoS і Scopus, 36 – навчально-методичного характеру) із проблематики лексико-стилістичних
досліджень (зокрема: Лексикологія англійської мови: конспект лекцій для студентів спеціальності 035 Філологія. –
Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021. – 118 с.; Semantic and structural aspects of Donald Trump’s neologisms //
Postmodern Openings, 11(2 Supl. 1), 2020, p. 43-59 (Web of Science)); директор Центру міжнародної діяльності і освіти,
кандидат філологічних наук, доцент Осінська М.С. (ОК «Теорія і практика перекладу (англійська мова)») є автором
багатьох наукових публікацій і навчально-методичних посібників (зокрема: Adequacy and equivalence of the texts
translated via machine translated systems // Journal of Theoretical and Applied Information Technology, vol. 98 (16),
Islambad, Pakistan, 2020, Scopus; Methodological guidelines for individual work on the subject “Theory and Practice of
Translation (English Language)” for the 2nd year full-time students specializing in 035 Philology/ - Kharkiv: O.M. Beketov
NUUE, 2020. – 37 p.); завідувач кафедри, гарант ОП, доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, доцент
Ільєнко О.Л. (ОК «Стилістика англійської мови») має більше 100 наукових і науково-методичних робіт (зокрема:
English Stylistics: tutorial. – Kharkiv: O.M. Beketov NUUE, 2021. – 146 p.; Питальні і окличні речення як засоби
експресивного синтаксису в сучасній жіночій подорожній прозі // Наукові записки Національного університету
«Острозька академія»: Серія «Філологія». – Острог: Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 5(73). С.127-129), з 2019 року є
президентом професійної асоціації викладачів англійської мови в Україні TESOL-Ukraine, організує та бере участь у
численних тренінгах та вебінарах для викладачів англійської мови в Україні за підтримки Регіонального офісу з
питань викладання англійської мови посольства США в Україні в 2015-2021 роках. ЕГ рекомендує мотивувати
окремих викладачів до публікацій у провідних зарубіжних і фахових виданнях із напряму навчальних дисциплін,
викладання яких вони забезпечують (Нікіфорова С.М. (ВК «Протокол перекладача і перекладацький правопис»),
Бойко С.М. (ВК «Переклад та редагування науково-технічної літератури»).

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

За результатами аналізу нормативних документів ХНУМГ імені О.М. Бекетова
(https://www.kname.edu.ua/index.php), а саме «Положення щодо конкурсного відбору при заміщенні вакантних
посад науково-педагогічних працівників ХНУМГ імені О.М. Бекетова»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/положення_2020.pdf), а також у процесі
спілкування з фокус-групами (викладачами, які реалізують ОП; представниками допоміжних структурних
підрозділів, як-от, начальником відділу кадрів) ЕГ зробила висновок, що процедури конкурсного добору викладачів
і вимоги до претендентів на заміщення посад наукових працівників є чіткими і прозорими, визначені згідно з
чинним Положенням щодо конкурсного відбору. У спілкуванні з ЕГ начальник відділу кадрів Романенко О.Б.
пояснила членам ЕГ, що під час конкурсного добору викладачів ОП враховується спеціальність та кваліфікація за
вищою освітою, спеціальність захисту дисертації, назва та профіль кафедри, за якою надано вчене звання, кількість і
якість показників активності викладача, рівень публікаційної активності, soft skills (соціальні навички), наявність
відповідного стажування та підвищення кваліфікації. Кандидатура конкурсанта обговорюється на кафедрі після
схвалення всіх наданих документів, проведення і обговорення якості відкритого заняття, аналізу наукової активності
і досвіду практичної роботи. Результати опитування здобувачів щодо професіоналізму викладачів під час
конкурсного добору не враховуються. Наявність конфліктних ситуацій при конкурсному доборі викладачів на ОП не
виявлено.

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

Як було встановлено під час зустрічей ЕГ із адміністрацією, здобувачами та викладачами ОП роботодавці активно
залучаються до організації та реалізації освітнього процесу. До прикладу: Невальонний М.В., який є директором
компанії «Французький Альянс», з вересня 2021 року працює на кафедрі іноземних мов за сумісництвом, викладає
ОК «Практика усного і писемного перекладу»; Філімонова А.І. (заступник директора департаменту міжнародного
співробітництва харківської міської Ради), Шенологець А.В. (заступник начальника управління, начальник відділу у
справах молоді Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської Ради), Горох М.П. (начальник
відділу науки і інновацій КП «Харківводоканал»), Єгоркіна Т.І. (голова циклової методичної комісії Харківського
житлово-комунального коледжу) організовують і здійснюють керівництво практиками від виробництва. У
відомостях про СО ОП зазначено лінки на всі документи, які містять договори про співпрацю із базами практик. Як
засвідчив аналіз звітної документації (рецензії
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/retsenzii/1_2021.pdf,
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/retsenzii/Rezenziya-3_2021.pdf та пропозиції стейкголдерів
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/Protokoly/Propozitsii-steykholderiv-2021-1.pdf) про результати
залучення роботодавців до організації і реалізації освітнього процесу за ОП, а також спілкування ЕГ з
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представниками роботодавців, робота зі стейкголдерами має певні результати. Зокрема, в НП ОП 2021 збільшено
кількість практичних завдань в рамках ОК «Теорія і практика перекладу», установлено кабіну для синхронного
перекладу. Проте ЕГ рекомендує ефективніше залучати стейкголдерів до обговорення змісту ОП, складу її ОК і
особливу увагу приділяти компонентам вибіркової частини.

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

Відповідно до інформації, яку ЕГ отримала під час онлайн-зустрічей із адміністрацією університету, здобувачами,
викладачами та роботодавцями, аналізу відомостей про самооцінювання та сайту кафедри, з’ясовано, що на ОП
щороку відбуваються воркшопи запрошених професіоналів-практиків (Осінська М.С., Невальонний М.В., Келюх
О.Ю., Юрченко Д.О.) і викладачів англійської мови з інших держав (Шон Майкл Хікс і Джорж Сенкевич, США), які
працюють на ОП за програмою обміну викладачів за підтримки Регіонального офісу з питань викладання
англійської мови посольства США в Україні (наказ № 300-1 від 30 вересня 2020 року, наказ № 352-01 від 22 вересня
2021 року). Невальонний М.В. працює з вересня 2021 року на кафедрі іноземних мов за сумісництвом (0.5 ставки),
реалізує ОК «Практика усного та писемного перекладу», тобто має змогу спостерігати безпосередньо за динамікою
реалізації ПРН ОП і брати участь у систематичних обговореннях членами кафедри змісту, цілей, програмних
результатів навчання за ОП. Осінська М.С. є директором центру міжнародної діяльності та освіти ХНУМГ імені О.М.
Бекетова і викладачем кафедри іноземних мов, на якій реалізує виконання ОК «Теорія і практика перекладу
(англійська мова)» і, як зрозуміла ЕГ у процесі спілкування з різними фокус-групами, бере активну участь в
реалізації цілей і завдань ОП. З огляду на зацікавленість професіоналів-практиків, експертів галузі і представників-
роботодавців, яка була висловлена на відповідній зустрічі з експертами, ЕГ рекомендує кафедрі розглянути
можливість розширення контактів представників зазначених сфер діяльності і систематично залучати їх до
викладання вибіркових курсів, проведенні семінарів і воркшопів для студентів та викладачів цієї ОП.

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

За свідченням адміністрації університету, гаранта ОП, викладачів кафедри, які реалізують ОП, представників
допоміжних структурних підрозділів, а також на основі вивчення нормативних документів («Положення про
підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ХНУМГ імені О.М. Бекетова»
https://surl.li/tnkl), інформації сайту кафедри, ЕГ зробила висновок, що професійний розвиток викладачів є
пріоритетним напрямом в університеті і забезпечується системою підвищення кваліфікації та стажування науково-
педагогічних і наукових працівників. Окремі викладачі проходять тренінги в лінгвістичних школах, беруть участь у
роботі міжнародних організацій, виступають з науковими проєктами у межах роботи семінарів, організованих і
проведених на базі як українських, так і зарубіжних навчальних закладів. Сертифікати, отримані викладачами
кафедри за їх наукове стажування, розміщені на сайті кафедри
(https://foreign.kname.edu.ua/index.php/uk/home/nashi-dostizheniya). Наприклад: Моштаг Є.С. має сертифікат за
участь у роботі зимової школи для викладачів України «Empowering and Inspiring EFL Teachers: Practical Advice for
the Classroom» (24-25 січня, 2013 р.), Омельченко А.В. має сертифікат учасника ХІ Міжнародної школи-семінару
«Сучасні педагогічні технології в освіті» (м. Харків, січень-лютий 2013 р.), Чуб В. має сертифікат учасника семінару
для викладачів «Educational Perspectives», організованого Інститутом міжнародного науково-освітнього
співробітництва (11-15 листопада, 2012 р., Відень (Австрія) - Будапешт (Угорщина)). Аналіз ЕГ рубрики сайту
кафедри іноземних мов «Наші досягнення» показав, що співробітники кафедри дійсно мають багато сертифікатів за
організацію і участь у конференціях, літніх та зимових школах, семінарах. Проте такі сертифікати не містять
інформації про години і кредити, що є обов’язковим для зарахування підвищення кваліфікації викладача. ЕГ
рекомендує запроваджувати курси підвищення кваліфікації для викладачів ОП на базі університету, за
результатами яких викладачі зможуть отримувати сертифікати з вказаною кількістю годин і кредитів. Проректор з
науково-педагогічної роботи Малиніна Т.В. зауважила, що певні кроки у цьому напрямі вже робляться, і повідомила
ЕГ, що з лютого на базі університету запроваджується курс «Ділова мова» з сертифікацією викладачів. ЕГ також
рекомендує звернути увагу на необхідність реактивації угод із зарубіжними партнерами з метою налагодження
системи підвищення кваліфікації викладачів на базі закладів зарубіжних партнерів.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Як зазначено у відомостях про СО ОП і з’ясовано ЕГ на зустрічі з адміністрацією університету, викладачами ОП,
представниками допоміжних структур, в університеті проходить рейтингування НПП та кафедр. За перші місця в
університетському рейтингу НПП, за наказом ректора, виплачується грошова винагорода. Лідери рейтингу серед
кафедр отримують додаткові фінансові ресурси на розвиток. За досягнення високого рівня оприлюднення
результатів наукових досліджень в університеті запроваджено преміювання (https://surl.li/tnla). Завідувач кафедри
іноземних мов, гарант ОП Ільєнко О.Л. у 2021 році отримала медаль Лесі Українки від Академії педагогічних наук
України (посвідчення № 54 від 08 лютого 2021 року), також Почесну грамоту Харківського міського голови.
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Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

- ОП реалізується високопрофесійними викладачами, обраними за конкурсом відповідно до критеріїв, визначених
спеціальним «Положенням» університету, які і забезпечують досягнення визначених відповідною ОП цілей та
програмних результатів навчання. Процедура конкурсного відбору викладачів, які реалізують ОП, є публічною і
прозорою. - роботодавці та представники роботодавців залучені до освітнього процесу; - в ХНУМГ імені О.М.
Бекетова започатковано нормативне врегулювання системи професійного зростання викладачів, яка регламентує
формування і розвиток професійних компетентностей викладачів; - в університеті функціонує рейтингування НПП
та кафедр, а також преміювання лідерів рейтингу.

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

- недостатня публікаційна активність окремих викладачів, які реалізують ОП; - несистематичне залучення до
лекційних і практичних занять фахівців галузі. Рекомендується: - підвищувати публікаційну активність викладачів,
які реалізують ОП; - налагодити систему підвищення кваліфікації викладачів, які реалізують ОП, на базі ХНУМГ
імені О.М. Бекетова, а також у співпраці із зарубіжними партнерами-ЗВО; - розглянути питання систематичного
залучення до викладання вибіркових дисциплін фахівців галузі.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Професійна та академічна кваліфікація викладачів відповідає цілям ОП та дозволяє досягти цілей програми та
програмних результатів навчання. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими, зрозумілими та
забезпечують необхідний рівень професіоналізму. До освітньо-наукового процесу залучені роботодавці, українські
та зарубіжні вчені та професіонали-практики. Слід звернути увагу на необхідність мотивування окремих наукових
працівників до публікацій у фахових виданнях із урахуванням ОК, викладання яких вони забезпечують, і на
забезпечення систематичної участі викладачів у програмах підвищення кваліфікації. Зазначені слабкі сторони не
впливають на якість реалізації ОП, оскільки всі наукові працівники, які є викладачами на даній ОП, постійно
удосконалюють свій професійний досвід, беруть участь у міжнародних конференціях, школах-семінарах, роботі
Міжнародних асоціацій з лінгвістики і перекладознавства, тому ЕГ вважає, що програма відповідає рівню В за
критерієм 6.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Під час онлайн-візиту в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, експертна група відзначила потужні матеріально-технічні
ресурси закладу освіти. Навчальні приміщення, які використовуються для реалізації ОПП, добре забезпечені DVD,
аудіо та відео-гарнітуру, наявний кабінет для синхронного перекладу, це надає змогу якісно викладати матеріал.
Також, на території ХНУМГ ім. О.М. Бекетова діє безкоштовний Wi-Fi. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова оснащений
сучасною комп’ютерною технікою з встановленим прикладним програмним забезпеченням Microsoft Office 365, та
іншими необхідними додатками та програмами для навчання та викладання на даній освітній програмі. Наукова
бібліотека ХНУМГ ім. О.М. Бекетова забезпечує студентів та викладачів необхідною літературою, що було з’ясовано
під час онлайн-зустрічей. Під час дистанційного навчання бібліотека працює та забезпечує потрібними матеріалами
студентів та викладачів в онлайн-режимі. Здобувачі освіти та персонал ЗВО володіють вільним доступом до баз
даних Scopus та Web of Science, ресурсів Springer, бази даних ScienceDirect від видавництва Elsevier. Детальну
інформацію усі учасники освітнього процесу можуть дізнатися безпосередньо у бібліотеці або на сайті Наукової
Бібліотеки ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (https://library.kname.edu.ua ). Отже, можна зробити висновок, що ЗВО
фінансово та матеріально-технічно добре забезпечує освітню програму, що було продемонстровано та з'ясовано під
час спілкування з представниками університету.
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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.

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова забезпечує безоплатний доступ усім учасникам освітнього процесу до інфраструктури та
інформаційних ресурсів, які необхідні для навчання, викладання та проведення наукової діяльності в межах
освітньої програми, що під час онлайн-зустрічей відзначила експертна група. У ХНУМГ ім. О.М. Бекетова наявна
платформа для дистанційного навчання Moodle (https://dl.kname.edu.ua/), ліцензійні пакети Microsoft Office 365, які
забезпечує чітку організацію освітнього процесу. Для перегляду розкладу в онлайн-режимі використовується
онлайн-система (https://erp.kname.edu.ua/time-table/student?type=0), яка є зручною та зрозумілою у використанні,
що було з’ясовано в процесі інтерв’ювання. Усі учасники освітнього процесу мають доступ до даних платформ та
безперешкодно можуть їх використовувати. В разі виникнення труднощів у використанні чи запитання учасники
освітнього процесу можуть звернутися до інженера центру технологій дистанційного навчання. Отже, всі учасники
освітнього процесу забезпечені усіма необхідними ресурсами та матеріалами, мають доступ до корпоративних
платформ.

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.

Під час інтерв’ювання та огляду матеріально-технічної бази експертна група зазначила, що умови перебування в
навчальному закладі є сприятливими та безпечними для навчання здобувачів освіти. Наявні відеокамери, що
забезпечують безпеку здобувачів освіти та персоналу університету. Університет добре забезпечений пожежним
інвентарем, чітко визначені процедури та плани евакуації, системи оповіщення, пожежної безпеки
(https://www.facebook.com/Beketov1922/photos/?tab=albu%20m&album_id=2165995530143008 ). На базі ХНУМГ ім.
О.М. Бекетова за потреби можна отримати кваліфіковану медичну допомогу. Під час розмови зі студентами було
з’ясовано, що умови для проживання у гуртожитку є сприятливі та є все необхідне для проживання. Отже, освітнє
середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою, та
дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

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

Освітня підтримка координується низкою положень, що наявні в університеті та запроваджується у навчальний
процес. Положення «Про організацію дистанційного навчання»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/polozhennja_pro_organisaciyu_distanc_navchannya.
pdf ), згідно з яким під час дистанційного навчання освітня підтримка відбувається на інформаційно-освітньому
порталі (https://dl.kname.edu.ua/ ). Організаційна, інформаційна, консультативна підтримка виконується
здебільшого Студентським сенатом, кураторами академічних груп, а також за допомогою Telegram каналів, Telegram
ботів, Instagram сторінки: (https://www.instagram.com/beketovuni/ ) та Facebook групи:
(https://www.facebook.com/Beketov1922/ ). Під час ознайомлення з даними каналами комунікацій, інтерв’ювання,
експертна група відзначила актуальність тем та періодичне опублікування новин та іншої інформації і зручність у
використанні. Також слід зазначити, що соціальну чи психологічну підтримку студенти можуть отримати на кафедрі
психології. Всебічна підтримка забезпечується завдяки ліцензійним пакетам Microsoft Office 365, а саме Microsoft
Teams, що було продемонстровано під час огляду матеріально-технічної бази університету. Отже, університет
забезпечує якісну організаційну, консультативну та інформаційна підтримку для здобувачів вищої освіти, що
навчаються за даною освітньою програмою.

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

В університеті розроблено низку положень, що забезпечують доступність для маломобільних груп населення, а саме
«Висновки про доступність для осіб з інвалідністю ті інших маломобільних груп населення до будівель, приміщень
та прибудинкової території Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%
B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BBi%D1%84i%D0%BA%D0%B0%D1%86i%D0%B9%D0%BD%D
0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84i%D0%BA%D0%B0%D1%82-
%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9.pdf ), а також «Наказ про затвердження порядку супроводу осіб
з інвалідністю в університеті»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%9C%D0%9E%D0%9D_%D0%BD%D0%B0%D
0%BA%D0%B0%D0%B7_389-01.pdf ). Під час ознайомлення з матеріально-технічними ресурсами та інтерв’ювання
представником навчального закладу було продемонстровано сприятливі умови для навчання осіб з особливими
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освітніми потребами. Інформаційне табло з тактильним графічним планом університету та дублюючим шрифтом
Брайля. Вхідна зона облаштована пандусом з двобічною огорожею, вхідні двері без порогів, вхідний тамбур та хол
облаштовані попереджувальними і спрямовуючими тактильними індикаторами та тактильними смугами. У
центральному корпусі адаптовані сходи та ліфтовий вузол відповідно до норм. Облаштовано санітарний вузол для
людей з інвалідністю. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова забезпечений обладнанням, яке добре функціонує. На даній
освітній програмі особи з особливими освітніми потребами не навчаються, проте під час інтерв’ювання
адміністрація університету зазначила, що готова забезпечити безпечне перебування маломобільним групам
населення, а також створити їм максимально комфортні умови для здобування освіти.

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.

В ХНУМГ ім. О.М. Бекетова наявна потужна нормативно-правова база щодо врегулювання конфліктних ситуацій:
«Кодекс честі» (http://surl.li/krya ), «Положенням про комісію з етики та академічної доброчесності»
(http://surl.li/kryb ), «Антикорупційна програма» (http://surl.li/tnzp ), «Правила поведінки здобувачів вищої освіти у
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%
B3/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1
%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8.pdf ), «План заходів, спрямованих на запобіганння та протидію булінгу»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%
B3/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2.pdf ). В
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова створена постійно діюча комісія з питань етики та академічної чесності, яка відповідальна
за врегулювання тих чи інших конфліктних ситуацій. В разі питань чи виникненні конфліктних ситуацій здобувачі
освіти можуть звернутися до Студентського сенату, кураторів, а також адміністрації університету. Для учасників у
відкритому доступі є скринька довіри. Це було підтверджено представниками університету. Отже, під час онлайн-
візиту, було з’ясовано, що на даній освітній програмі випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями,
дискримінацією та корупцією, не було, це показник наявності політики, яка запобігає виникненню конфліктних
ситуацій та реалізує сприятливе середовище для навчання та наявність зв’язку навчального закладу зі здобувачами
освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

- готовність закладу забезпечити комфортні умови для перебування маломобільних груп населення чи осіб з
особливими освітніми потребами; - матеріально-технічні ресурси освітньої програми забезпечують досягнення
визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання.

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

- неповна можливість реалізації навчання синхронному перекладу через відсутність приймачів. Рекомендується: -
дообладнання устаткування для синхронного перекладу.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Фінансове, матеріально-технічне і навчально-методичне забезпечення є достатнім та сприяє досягненню цілей,
завдань, програмних результатів навчання. Університет забезпечує якісну організаційну, консультативну та
інформаційна підтримку для здобувачів вищої освіти, що навчаються за даною освітньою програмою. У період
дистанційного навчання необхідні матеріали розміщені на інформаційно-освітньому порталі університету,
необхідним чином адаптована робота наукової бібліотеки, навчання за ОП й консультування відбувається з
використанням ресурсів Microsoft Teams. Загалом ОП й освітня діяльність щодо її реалізації відповідають критерію
7.
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Порядок розробки, затвердження, монiторингу, перегляду, оновлення та закриття освітніх програм регулюється
«Положенням про освітні програми», яке було введене у дію наказом ректора № 353-01 від 29.11.2019 р. та
оприлюднене на офіційному сайті у рубриці нормативних документів
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0
%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_201
9.pdf). Згідно з підрозділом 4 цього «Положення», освітні програми «підлягають регулярному моніторингу метою
якого е підтвердження, що надання освітніх послуг здійснюється на відповідному рівні». Відповідно до підрозділу 5
«Положення», періодичний перегляд освітніх програм здійснюється щорічно у вересні на підставі результатів
моніторингу, опитувань та/або інших форм отримання зворотного зв'язку від здобувачів вищої освіти, роботодавців,
випускників та науково-педагогічних працівників. Визначено також конкретні терміни представлення гарантом
узагальнених пропозицій щодо внесення змін до ОП у вигляді висновку про розвиток ОП на засіданні випускової
кафедри (10 жовтня) і керівником групи забезпечення для розгляду навчально-методичною радою (до 1 листопада).
Зміни до освітніх програм i навчальних планів затверджуються вченою радою університету та, за наказом ректора,
набувають чинності з нового навчального року. Факт щорічного перегляду ОП підтверджено під час зустрічей із
фокус-групами. Крім «Положення про освітні програми», регулятивним документом є також «Положення про групу
забезпечення спеціальності та гаранта освітньої програми»
(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), прийняте рішенням вченої ради університету 29.06.2021
(протокол № 11). У «Положенні..» серед функцій гаранта, керівника і членів групи забезпечення передбачені дії
щодо монiторингу і перегляду ОП, оновлення її змісту та координація забезпечення її реалізації. Під час зустрічей із
здобувачами й ННП встановлено, що внесення змін до ОП було здійснено на підставі результатів опитування
студентів і пропозицій потенційних роботодавців.

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.

Перегляд освітньої програми та вдосконалення її забезпечення відбуваються за участі здобувачів, переважним
чином шляхом їх безпосереднього залучення до цих процедур, дещо рідше – через органи студентського
самоврядування. Зокрема, на сайті представлено результати опитування студентів усіх курсів
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-
1_kurs.pdf,https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-2_kurs.pdf,
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-3_kurs.pdf). На зустрічі з
керівництвом університету і гарантом було повідомлено про те, що висновки на основі проведеного опитування є
однією з підстав для внесення змін до змісту ОП. На сайті оприлюднено перелік пропозицій стейкґолдерів, у тому
числі й здобувачів, з примітками про способи реалізації цих пропозицій
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/Protokoly/Propozitsii-steykholderiv-2021-1.pdf), що свідчить
про уважне ставлення до думок здобувачів та їх врахування. На зустрічі зі здобувачами Ельвіра Кулікова
повідомила, що студенти висловлювали побажання щодо залучення до викладання перекладачів-практиків, і воно
було враховано: нині до складу НПП, які забезпечують реалізацію ОП, включено Осінську М.С. Під час зустрічі
здобувачі заявили також, що вони звертались з проханням щодо вивчення синхронного перекладу, і їх прохання
було враховано. Анна Белянінова також підтвердила цей факт. Крім того, вона розповіла про участь студентів
наприкінці семестру у засіданні випускової кафедри, де розглядається ОП, і про можливість вибору дисциплін для
вивчення; зокрема, її зацікавила дисципліна «Місто – соціальна система». На зустрічі з представниками
студентського самоврядування голова Студентського сенату Дарина Рудь запевнила, що студенти можуть звертатись
з будь-якими пропозиціями щодо ОП до Студентського сенату, який може представити їх, зокрема, на вченій раді,
але поки що питання щодо ОП, яка акредитується, обговорювались безпосередньо здобувачами з НПП чи гарантом.
Водночас було зазначено, що представники Студентського сенату входять до складу вчених рад – як факультету, так
і університету, і таким чином беруть участь у засіданнях, де розглядаються питання організації освітнього процесу.

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

Університет напрацьовує різні шляхи залучення до перегляду освітньої програми та забезпечення її якості
потенційних роботодавців, оскільки за цією ОП ще не було випусків. На сайті серед нормативних документів
розміщено «Положення про моніторинг стейкґолдерів щодо якості освіти і освітньої діяльності ХНУМГ ім. О.М.
Бекетова»
(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), у якому передбачено, зокрема, щорічне проведення опитування
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роботодавців з метою отримання інформації про відповідність компетентностей, набутих здобувачами, їхнім
очікуванням і потребам; потреб ринку праці у випускниках за цією ОП; задоволеності роботодавців якістю
підготовки здобувачів за певною ОП тощо. Потенційні роботодавці запрошуються на засідання кафедри іноземних
мов з відповідним порядком денним, що відображено у протоколах засідань кафедри (№1 від 14.09.2020 р., №2 від
15.02. 2021 р.). На сайті представлені рецензії роботодавців на освітню програму
(https://foreign.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/bakalavrskyi-riven-osvity/opp-2021n). На сайті разом з
ОП 2021 оприлюднено перелік пропозицій стейкґолдерів
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/Protokoly/Propozitsii-steykholderiv-2021-1.pdf). Більшість
пропозицій з цього переліку надана саме роботодавцями, і практично всі вони були враховані й бо ж зреалізовані,
або ж перебувають у стадії реалізації, що зазначено у вказаному документі. Наприклад, Нечипоренко Ю.С.,
представник департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської Ради, висловила пропозицію щодо
доцільності ознайомлення здобувачів структурою та діяльністю департаментів і організацій, що й було враховано під
час організації практики. Нечипоренко Ю.С. підтвердила цей факт під час зустрічі з роботодавцями. Присутній на
зустрічі директор підприємства «Центр культурного та економічного співробітництва» Невальонний М.В.
повідомив, що він задіяний у викладанні на ОП як зовнішній сумісник, тому має можливість безпосередньо
впливати на її зміст. Під час бесіди з роботодавцями ЕГ пересвідчилась у дієвості їхнього впливу як партнерів на
періодичний перегляд освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості.

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

Випусків за ОП ще не було, тому практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо їхнього кар’єрного
шляху наразі тільки планується. Як зазначено у звіті з самоаналізу практика, при цьому орієнтуються на діяльність
«Асоціації випускників, студентів і друзів Харківського національного університету міського господарства імені О.М.
Бекетова»
(http://www.kname.edu.ua/images/Files/Pologennya_pro_robochi_ta_doradchi_organy/Statut_gromadskoi_organiz_As
ociac_vipuskn_stud_i_dr_hnumg.pdf). яка спрямована на ведення інформаційної бази даних випускників
університету, забезпечення зв'язку з ними, проведення опитувань тощо.

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

На підставі аналізу відомостей про самооцінювання, розгляду документів, що стосуються забезпечення якості ОП та
онлайн-зустрічей зі стейкґолдерами, ЕГ переконалась, що в університеті створено досить ефективну систему
забезпечення якості освіти. Вона функціонує на підставі «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). Згідно з
«Положенням..», «Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Університету складається
із: Стратегічного плану розвитку Університету до 2020 року; системи внутрішнього забезпечення якості; системи
зовнішнього забезпечення якості», що свідчить про цілісний підхід до забезпечення якості освітньої діяльності. У
«Положенні..» передбачено реагування на виявлені недоліки, наприклад, «запобігання та виявлення академічного
плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти». Однак, оскільки
зазначене «Положення» датоване 2016 р. і включає Стратегічний план розвитку Університету до 2020 року,
доцільно було б оновити його. У звіті про самоаналіз зазначено, на основі анкетування здобувачів курсів
(https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-
1_kurs.pdf,https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-2_kurs.pdf,
https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/anketa/Anketa_studenta_2020-2021-3_kurs.pdf) суттєвих
недоліків не було виявлено, але освітнє середовище потребує удосконалення, зокрема, це стосується забезпечення
дисциплін спеціалізованими програмними комплексами. У ході зустрічей ЕГ з різними фокус-групами
(здобувачами, структурними підрозділами, НПП) зазначалось про відсутність значних недоліків та вчасне
реагування керівництва і структурних підрозділів на звернення, пропозиції й зауваження щодо освітньої діяльності.

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

Акредитація ОП є первинною. Проте були взяті до уваги ті рекомендації експертів, які проводили акредитації інших
ОП в університеті, що є значущими для освітньої діяльності, зокрема, розроблено й імплементовано «Положення
про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті».
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7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

Залучення академічної спільноти до процедур забезпечення якості ОП здійснюється шляхом участі НПП у
обговоренні змісту освітньої програми, її освітніх компонентів та їх реалізації на засіданнях кафедри іноземних мов,
про що свідчать відповідні протоколи (№1 від 14.09.2020 р., №2 від 15.02. 2021 р.). Під час зустрічі з НПП про це
повідомляли також Крохмаль А.М., Осінська М.С., Резван О.О. Як зазначено у самоаналізі й підтверджено на
онлайн-зустрічі, викладачі прагнуть набувати нового досвіду і використовувати його для розвитку освітньої
програми, зокрема, її реалізації. Більшість викладачів кафедри іноземних мов, які задіяні у викладанні на ОП, є
членами TESOL – проєкту, який спрямовано на професійне викладання англійської мови. У межах цього проєкту
проводяться методичні семінари, у яких беруть участь НПП. Наприклад, 23.04.2021р. відбувся один з таких
семінарів, де у роботі секції «Language Studies. Innovative Methods оf Teaching English аt Higher аnd Secondary
Educational Establishments» взяли участь представники академічної спільноти університету (VII Forum for Young
Researchers “YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD: APPROACHES AND CHALLENGES” (kname.edu.ua)). У
результаті зустрічей з цією та іншими фокус-групами ЕГ переконалась, що в університеті сформована культура
якості, яка сприяє розвитку ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

- чіткі і зрозумілі процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої
програми; - наявність низки «Положень», спрямованих на забезпечення якості освітньої діяльності; - підтримка
студентської спільноти; - постійне залучення потенційних роботодавців до системи забезпечення якості освіти.

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

- нерозробленість механізму моніторингу, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
саме за цією ОП; Рекомендується: - оновити «Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти університету міського господарства ім. О.М. Бекетова», врахувавши Стратегічний план на 2021-
2025рр. - розробити механізм моніторингу, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
для подальшого покращення ОП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Зважаючи на чіткі і зрозумілі процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП;
наявність внутрішньої системи забезпечення якості освіти; залучення потенційних роботодавців до системи
забезпечення якості освіти ЕГ дійшла висновку, що ОП відповідає Критерію 8 за рівнем В. Нерозробленість
механізму моніторингу, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників саме за цією ОП не є
критичним зауваженням, оскільки випускників за цією ОП ще не було, тож у ЗВО ще є час напрацювати цей
механізм або адаптувати вже наявний досвід інших ОП.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

На офіційному веб-сайті ХНУМГ ім. О.М. Бекетова у вільному доступі у вкладці «Нормативна база» розміщені
положення, які регулюють права та обов’язки учасників освітнього процесу. «Статут ХНУМГ ім. О.М. Бекетова»
(http://surl.li/afeeq ), «Правила внутрішнього розпорядку для працівників і студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова»
(http://surl.li/mvlc ), «Положення про організацію освітнього процесу» (http://surl.li/kqjz ). Оскільки документи
розміщені на офіційному сайті закладу освіти кожний учасник освітнього процесу може безперешкодно
ознайомитися з ними.
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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.

В ХНУМГ ім. О.М. Бекетова наявне «Положення про моніторинг стейкголдерів щодо якості освіти і освітньої
діяльності ХНУМГ ім. О.М. Бекетова»
(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 ). Детальна інформація щодо освітньої програми та внесених
пропозцій, обговорень розміщена у Громадському обговоренні проектів документів (kname.edu.ua)
(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%B8/3961-
%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 ). Під час інтерв’ювання
роботодавців експертна група відзначила, що вони добре поінформовані щодо освітньої програми та активно беруть
участь у її покращенні (https://foreign.kname.edu.ua/images/Files/PROGRAM/Protokoly/Propozitsii-steykholderiv-
2021-1.pdf ).

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

Достовірну інформацію про освітню програму учасники освітнього процесу та всі охочі можуть знайти на
офіційному сайті закладу вищої освіти (https://foreign.kname.edu.ua/index.php/uk/home ). Робочі програми
навчальних дисциплін (обов’язкових та вибіркових) оприлюднено на сторінці кафедри іноземних мов
(https://foreign.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/bakalavrskyi-riven-osvity/opp-2021n), з переліком
обов’язкових і вибіркових компонент.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

- ЗВО забезпечує вільний доступ до необхідних документів; - учасники освітнього процесу чудово проінформовані
щодо нормативної бази університету, а також структури та змісту ОПП.

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

Рекомендується: - запровадити онлайн-опитування серед роботодавців для швидкого та ефективного опрацювання
пропозицій; - надати роботодавцям можливість залишати дієві рекомендації для здобувачів вищої освіти на
офіційному веб сайті чи за допомогою інших веб-сервісів.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Вимоги критерію щодо прозорості та публічності діяльності ЗВО під час реалізації освітньої програми загалом
дотримано. Процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу, є чіткими, зрозумілими,
доступними для здобувачів, НПП і стейкголдерів. Вони послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
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програми і регулюються низкою нормативних документів, наявних у відкритому доступі. Усі редакції ОП та
супровідні документи наявні і вчасно оприлюднені. ЕГ дійшла висновку, що за цим критерієм ОП відповідає рівню
А.

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

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
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Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність A

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні
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***

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

Амеліна Світлана Миколаївна

Члени експертної групи

Волкова Світлана Володимирівна

Сопушинська Марія Іванівна
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