
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

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

Освітня програма 11986 Геодезія, картографія та землеустрій

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

Цей експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної
справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі
поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати
акредитаційної експертизи.

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

ГЕР - галузева експертна рада

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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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

14.12.2021 р. Справа № 1795/АС-21

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 19 "Архітектура та
будівництво" у складі:

Товбич Валерій Васильович – головуючий,

Бродко Оксана Антонівна,

Бурак Костянтин Омелянович,

Волкова Вікторія Євгенівна,

Гамеляк Ігор Павлович,

Плугін Андрій Аркадійович,

Семко Олександр Володимирович,

Серант Остап-Михайло Володимирович,

Третяк Корнилій Романович,

Турченюк Василь Олександрович,

за участі запрошених осіб:

Нестеренко Сергій Григорович – гарант ОП,

розглянула на своєму засіданні матеріали акредитаційної справи щодо акредитації освітньої програми:

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

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 11986

Назва ОП Геодезія, картографія та землеустрій

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Cпеціальність 193 Геодезія та землеустрій

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 10, Проти – 0

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

На думку ГЕР

 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,
або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні

Сторінка 2



 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

У цьому розділі ГЕР надає власну оцінку відповідності освітньої програми, базуючись на змісті звіту експертної
групи та інших матеріалах акредитаційної справи.

Заповнення полів «Обґрунтування» є обов’язковим, якщо ГЕР змінює рівень відповідності, визначений експертною
групою, або підтверджує рівень відповідності A. E чи F. У цих випадках необхідно заповнити обґрунтування не
менше як за одним підкритерієм у межах відповідного критерію.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу вищої освіти Мета ОП
корелюється з місією та цілями ЗВО. Відповідність цілей ОП стратегічним цілям університету підтверджено під час
онлайн зустрічі з адміністрацією та менеджментом ЗВО.

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

Під час формування цілей та програмних результатів навчання враховані побажання та інтереси заінтересованих
сторін.Залучення широкого кола стейкхолдерів до формулювання цілей і програмних результатів навчання за ОП
відображено у відповідних договорах про співпрацю, а також значна кількість роботодавців викладають навчальні
дисципліни на даній ОП. Це підтверджено на зустрічі із фокус-групами роботодавців та академічним персоналом.

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

Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій розвитку
спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних та
іноземних освітніх програм. При формуванні цілей та програмних результатів навчання враховано досвід іноземних
програм в галузі геодезії та землеустрою, зокрема, "Університет архітектури, будівництва і геодезії" (Болгарія),
"Економічний Університет" (Болгарія), Хейлунцзянський Бауі аграрний університет (КНР), Варненський вільний
університет ім. Чорноризця Храбра (Болгарія) - у вирішенні практичних завдань у сфері геодезії та землеустрою,
використанні сучасних програмних продуктів для створення геоінформаційних систем різного призначення. Проте,
під час експертизи не знайдено доказів урахування регіонального контексту, який би відбивався у програмних
результатах навчання та змісті навчальних дисциплін.

1.4 Освітня програма дає можливість 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 мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за відповідною
спеціальністю та рівнем вищої освіти .

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)
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Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

2.1 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 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

2.2 Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання

Зміст ОП "Геодезія, картографія та землеустрій" має чітку структуру, освітні компоненти, включені до ОП, мають
логічний взаємозв’язок, що відображено в структурно-логічній схемі ОП,Розподіл компонентів ОП за семестрами є
раціональним, з точки зору навчального процесу. У цілому, вибір та послідовність вивчення обов’язкових компонент
освітньої програми є обґрунтованими і дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання.
Досягнення заявлених в ОП цілей та програмних результатів також підтверджується результатами спілкування
експертів з роботодавцями, які приймають здобувачів на практику та підкреслюють, що за наслідками вивчення даної
ОП здобувачі показують високий рівень теоретичної та практичної підготовки.

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

Аналіз освітніх компонентів ОП свідчить, що вони відповідають предметній області спеціальності Геодезія та
землеустрій, що засвідчує мета, цілі та програмні результати навчання. Перелік обов’язкових навчальних дисциплін
забезпечує отримання здобувачами вищої освіти необхідних загальних та фахових компетентностей.

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

Структура ОП передбачає можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії для навчання здобувачів, але з
врахуванням специфіки ЗВО. На бакалаврському рівні представлено вибір студента із трьох частин. Передбачено
реалізацію окремих ОК, сертифікатних програм і блоків спеціалізованих дисциплін, що забезпечують вибіркову
складову.Під час бесіди зі здобувачами вищої освіти підтверджено, що процедури вибору здобувачами дисциплін є
для них зрозумілими та організованими у зручний спосіб, зокрема, через автоматизовану систему. Порушень права на
вільний вибір не було. Здобувачі вищої освіти вчасно та всебічно інформуються про зміст вибіркової складової,
формування індивідуальних навчальних планів відбувається з урахуванням вибору студентів.

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

Зміст ОП та навчальний план передбачають протягом всього періоду навчання чотири практики: на першому
(навчальна практика з геодезії І), другому (навчальна практика з геодезії ІІ), третьому (виробнича практика) та
четвертому (переддипломна практика) курсах, загальним обсягом 18 кредитів, що відповідає Стандарту ВОУ
спеціальності 193 Геодезія та землеустрій.

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям

ОП сприяє набуттю soft skills шляхом семінарських занять, доповідей, елементів командної роботи, що має
наскрізний характер. Також соціальних навичок здобувачі набувають поза межами освітнього процесу: студентські
конференції, семінари, культурні заходи із залученням студентського самоврядування. Формуванню соціальних
навичок сприяють такі освітні компоненти, як Філософія, Українські історико-гуманітарні студії, Теорія і практика
правозастосування, навчальні та виробничі практики.

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту , хочча в звіті експертної групи
помилково вказано, що стандарт відсутній.

2.8 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному навантаженню здобувачів,
досягненню цілей та програмних результатів навчання
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Обсяг ОП та окремих ОК (у кредитах ЄКТС) реалістично відображає фактичне навантаження здобувачів, і у цілому є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

2.9 Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

За даною ОП поки не здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

3.1 Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

Правила прийому є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному
веб-сайті закладу вищої освіти за посиланням: https://abit.kname.edu.ua/index.php/uk/

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

Правила прийому за цією освітньою програмою відповідають Умовам прийому на спеціальність 193 Геодезія та
землеустрій та враховують особливості даної освітньої програми. Правилами прийому на освітню програму на базі
молодшого спеціаліста передбачено проведення фахового вступного випробування. Програма фахового випробування
розміщена на офіційному сайті (https://abit.kname.edu.ua/index.php/uk/fakhovi-vyprobuvannia/prohramy-fakhovykh-
vstupnykh-vyprobuvan-dlia-zdobuttia-stupenia-bakalavra )

3.3 Визначено 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 яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми

За час акредитаційної експертизи було встановлено, що ЗВО визнає результати навчання, отримані в інших ЗВО, та
може зарахувати ці результати частково або в повному обсязі. Порядок визнання результатів освітньої діяльності,
отриманих в інших ЗВО, регламентує Положення про організацію освітнього процесу та Положення про академічну
мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників

3.4 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

Порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регулюється Порядком визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті (https://cutt.ly/OEoJRND). Практики щодо
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті за даною ОП не відбувалося.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей та програмних
результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи
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4.2 Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих
освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб)

Експертами під час інтерв'ювання підтверджені факти щодо систематичного та системного інформування здобувачів
ВО щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання. Вказана інформація
доступна в рубриці “Освітні програми” “Інформаційний пакет (Описи ОК)” (http://surl.li/affbg). Крім того, експертами
з'ясовано, що необхідна інформація представлена у комплексах інформаційно-методичного супроводу вивчення
кожної ОК, розміщена на сайті (https://gis.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/bakalavr/osvitno-prohrama-
2021-r), а також через усне повідомлення викладачем перед початком вивчення курсу та формами контролю.

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

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

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

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

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

На базі ЗВО функціонують Україно-канадський культурно-освітній центр, Україно-польський культурно-освітній
центр, Культурно-освітній центр "Інститут Конфуція", Чеський мовно-культурний центр, в рамках яких
забезпечується поглиблена мовна підготовка здобувачів та викладачів, що сприяє інтернаціоналізації діяльності ЗВО.
На зустрічі експертної групи з викладачами та здобувачами вищої освіти з'ясовано, що у вказаних центрах найчастіше
навчаються студенти, проте із інших ОП. Експерти рекомендують більш активно залучати викладачів до поглибленої
мовної підготовки.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

5.1 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь

орми 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.

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

Експертною групою встановлено, що атестація здобувачів вищої освіти ОП "Геодезія, картографія та землеустрій"
відповідно до Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193
"Геодезія та землеустрій" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" здійснюється у формі публічного захисту
кваліфікаційної роботи у вигляді проєкту з пояснювальною запискою.

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

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.
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5.4 У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники освітнього процесу під час
реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності

В ХНУМГ імені О. М. Бекетова розроблено і впроваджено систему документів, що містять політику, стандарти і
процедури дотримання академічної доброчесності, а саме: Статут Харківського національного університету міського
господарства імені О. М. Бекетова https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty; Кодекс честі
Університету (https://www.kname.edu.ua/images/Files/Official_info); 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"(http://surl.li/affcm ); Наказ ХНУМГ імені О. М. Бекетова № 159-01 від
12.05.2017 р. "Про введення в дію рішення Вченої ради Університету від 28 квітня 2017 року щодо стану впровадження
в Університеті системи запобігання та виявлення академічного плагіату та забезпечення дотримання принципів та
правил академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу".

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

6.1 Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання

Академічна та професійна кваліфікація викладачів, залучених до реалізації освітньої програми, забезпечує
досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів навчання для більшості НПП.
Ґрунтуючись на відомостях про самооцінювання та додатковій інформації, можна стверджувати, що ЗВО належним
чином обґрунтував та надав раціональне пояснення щодо кожної дисципліни в межах академічної або професійної
складових кваліфікації кожного викладача.

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

Конкурсний добір викладачів ОП “Геодезія, картографія та землеустрій” відбувається за принципами публічності та
демократичності і проводиться згідно з визначеними умовами, які зазначені у Положенні щодо конкурсного відбору
при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (http://surl.li/tnji). На
кафедрі та в Університеті в цілому розроблено ефективну систему відбору викладачів. Відбір здійснюється на
конкурсній основі згідно з Положенням щодо конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (http://surl.li/tnji).

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

До організації та реалізації освітнього процесу в ЗВО активно залучаються роботодавці,

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

Реалізація освітнього процесу для даної ОП відбувається у тісній співпраці з потенційними роботодавцями, а саме: –
залучення фахівців до роботи за сумісництвом к.т.н., доц. Кобзан С. М. (ТОВ Харківська інвестиційна агенція
нерухомості. Директор), ас. Кондратюк І. В. (ТОВ "Інститут планування територій". Директор), ас. Фролов В. О. (ТОВ
"ГІСАПР". Директор), к.т.н., ст. викладач Штерндок Е. С. (ТОВ "ГІС Консалтинг". Директор) тощо.

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

Професійний розвиток викладачів забезпечується системою підвищення кваліфікації та стажування науково-
педагогічних і наукових працівників яка регламентується Положенням про підвищення кваліфікації та стажування
науково-педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (http://surl.li/tnk l).

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Моніторинг та стимулювання рівня професійного розвитку забезпечується системою рейтингування викладачів
(http://surl.li/tnkp). Мають місце курси підготовки викладачів "Теорія і практика роботи в Moodle"; курси іноземних
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мов (англійська, чеська, китайська) в Центрі іноземних мов при центрі підвищення кваліфікації; семінари та курси
Наукової бібліотеки, зокрема щодо роботи з міжнародними базами даних Scopus та Web of Science.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Для забезпечення якості підготовки фахівців за ОП "Геодезія, картографія та землеустрій" ЗВО має достатні
фінансові та матеріально-технічні ресурси, що формуються за рахунок коштів державного бюджету, фізичних та
юридичних осіб. На підставі зустрічей, експертна група засвідчує, що у ЗВО спостерігається позитивна тенденція
постійного вдосконалення, оновлення та модернізації матеріальної бази університету.

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

Закладом вищої освіти надається безоплатний доступ до: мережі Інтернет (в т.ч. через wi-fi, що діє на більшій частині
території закладу), бібліотечних фондів, можливості безоплатного друку, комп’ютерних класів, лабораторій та
майстерень, перевірки на плагіат спеціалізованим сервісом Unicheck, системи дистанційного навчання Moodle.
Здобувачі можуть скористатися послугами гуртожитків, комплексів громадського харчування, спортивного
комплексу, медичного обслуговування.

7.3 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси

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

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

В ХНУМГ ім. О.М. Бекетова забезпечується освітня, соціальна, інформаційна та консультативна підтримка здобувачів
освіти. Організаційна підтримка забезпечується за рахунок можливості зв’язку студентів з НПП, кураторами,
персоналом ЗВО з адміністративних питань, зокрема з працівниками деканату. Комунікація зі студентам
здійснюється прямим контактуванням з викладачами, куратором, через соціальні мережі:
Facebook(https://www.facebook.com/abs.kname), Viber, Instagram (https://www.instagram.com/abs_das.kname/?hl=ru)
та офіційний сайт (https://www.kname.edu.ua/index.php/ru/). Під час дистанційного навчання зв'язок зі студентами
підтримується через віртуальне освітнє середовище Moodle (https://dl.kname.edu.ua/), MS Teams. Інформаційна
підтримка забезпечується в першу чергу кураторами навчальних груп та представниками студентського
самоврядування, також її здійснює кафедра та директорат інституту та центри Університету відповідно до сфери їх
діяльності. За соціальною або психологічною підтримкою студенти звертаються до органів студентського
самоврядування, кураторів або надсилають листа у скриньку довіри (skrynka.doviry.absdas@gmail.com).

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

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

7.6 Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними
для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми
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Політика врегулювання та дотримання етичних норм, що базується на принципах свободи, справедливості, рівності
прав і можливостей, толерантності, відкритості та прозорості, всіма учасниками освітнього процесу в Університеті
забезпечується низкою нормативно-правових документів, розміщених на сторінці "Публічна інформація" сайту
університету: Кодексом честі (http://surl.li/krya), Положенням про комісію з етики та академічної доброчесності
(http://surl.li/kryb). В університеті прийнято антикорупційну програму
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Official_info/Antikorupciyna_programma_HNUMG/20_01_2021/AP_HNUMG
_2021_pages-to-jpg-0001.pdf) та створено відділ виявлення та протидії корупції.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП
регламентуються "Положенням про освітні програми" (http://surl.li/afeec), яка послідовно дотримується.

8.2 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

Під час зустрічі з представниками студентського самоврядування та здобувачами вищої освіти встановлено, що
здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми як особисто, зокрема через
анкетування (усне, Google-форми), так і через органи студентського самоврядування, представники якого входять до
складу Вчених рад університету та факультету, до компетенції яких входить питання розгляду і затвердження ОП.

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

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

8.4 Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми

В ХНУМГ ім.О.М.Бекетова створена Асоціація випускників, студентів та друзів
(https://alumni.kname.edu.ua/index.php/uk/), одним з напрямків роботи якої є ведення бази випускників. Випускники
залучені до перегляду ОП, оскільки більшість із них працевлаштовані на підприємствах, які співпрацюють з
кафедрою. Контакт з випускниками використовується для вивчення потреби в кадрах, розширення переліку
підприємств і організацій для співпраці, одержання даних щодо посадових обов’язків, розширення кола організацій
для працевлаштування випускників, зустрічі з випускниками ОП та на зустрічі з академічним персоналом.

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

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

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

На даній ОП акредитація відбувається вперше

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

в академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному розвитку освітньої
програми та освітньої діяльності за цією програмою. В ХНУМГ ім. О.М. Бекетова затверджено ряд нормативно-
правових документів, які регулюють всі права, обов’язки учасників освітнього процесу, чітко регламентовані
процедури стосовно усіх видів діяльності. Представники студентського сенату є членами Вченої ради університету,
факультету/інституту, Ректорату та беруть безпосередню участь у освітньому процесі. Усі стейкхолдери можуть
долучитись до обговорення проєктів документів на вебсторінці у Громадському обговоренні проєктів документів
(http://surl.li/mwjg).
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Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

В ЗВО визначено чіткі, зрозумілі та загальнодоступні правила і процедури, що регулюються такими документами як:
Статут ХНУМГ ім. О.М. Бекетова з печатками за 2016 рік (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). Документи, якими регламентовано права та обов'язки учасників освітнього процесу розміщені на
офіційній вебсторінці ЗВО та доступні усім зацікавленим сторонам в розділі "Нормативна база" (http://surl.li/afeez).

9.2 Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін

На офіційній веб-сторінці ЗВО є розділ, в якому публікуються проєкти документів, що відкриті до громадського
обговорення (http://surl.li/mwjg), де за місяць була розміщена ОП "Геодезія, картографія та землеустрій". Вказана
пошта на яку можна надіслати свої пропозиції, бачення щодо розвитку та оновлення освітніх програм
(nmv@kname.edu.ua).

9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті 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

Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті 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

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників

не застосовується

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

не застосовується

10.4 Заклад вищої освіти забезпечує можливості для залучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної
академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь у
спільних дослідницьких проєктах тощо
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не застосовується

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

не застосовується

10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
ОП "Геодезія, картографія та землеустрій" має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії ЗВО.
Враховано академічний досвід вітчизняних ЗВО, освітніх установ за кордоном. Освітня програма дає можливість
досягти результатів навчання у відповідності до Стандарту вищої освіти. Тим не менше, недостатньо врахований
регіональний контекст при формуванні програмних результатів навчання, тому ГЕР рекомендує підсилити
регіональний контекст відповідними програмними результатами.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Обсяг ОП "Геодезія, картографія та землеустрій" та її освітніх компонент відповідає чинному законодавству України.
Освітня програма та її навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дає
можливість здобути необхідні компетентності. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти
соціальних навичок (soft skills). Серйозним недоліком є те, що робочі програми і силабуси для ОК ОП 2021р. для 2, 3
та 4 курсів відсутні у вільному доступі. Розміщені лише робочі програми дисциплін для 1 року навчання за даною ОП
2021. Робочі програми для 2 - 4 курсів, які розміщені на сайті, мають відношення до ОП 2019 та 2018 років.
Рекомендується силабуси для обов'язкових компонентів ОП 2021 розмістити їх на сайті для вільного доступу до
розгляду справи НАЗЯВО, в противному випадку це буде підставою для прийняття рішення про відкладену
акредитацію.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
На сайті ЗВО у вільному доступі є всі нормативні документи, що роз’яснюють правила прийому на ОП та зміст
фахових випробувань. Уся викладена інформація є чіткою та зрозумілою і відповідає вимогам чинного законодавства.
Процедури визнання результатів навчання, отриманих в ході неформальної освіти та програм академічної
мобільності є описаними, а розуміння цих процедур підтверджується результатами опитування студентів. Проте
низький рівень інформування студентів про неформальну освіту. Доцільно було б популяризувати неформальну
освіту за даною ОП. Гарною практикою може бути зарахування результатів проходження онлайн-курсів в розрізі
окремих тем дисциплін ОП, як елемент неформальної освіти.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
За результатами інтерв'ювання експертна група встановила, що форми, методи навчання та викладання сприяють
заявленим в ОП цілям та результатам навчання і відповідають студентоцентрованому підходу та принципам
академічної свободи. Проте, Низький рівень участі здобувачів вищої освіти у конференціях на базі інших вітчизняних
та зарубіжних університетів; участь студентів в оновленні освітніх програм. Оцінюючи створення Україно-
канадського культурно-освітнього центру, Україно-польського культурно-освітнього центру, Культурно-освітнього
центру "Інститут Конфуція" на базі університету, Чеського мовно-культурного центру, які функціонують в
університеті, як сильну сторону, слід відмітити низький рівень залучення викладачів і студентів до поглибленої
мовної підготовки на базі вказаних центів. ГЕР рекомендує залучити викладачів і студентів спеціальності 193 до
поглибленої мовної підготовки на базі створених центрів.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
З В О проводить опитування здобувачів вищої освіти з метою забезпечення студентоцентрованого підходу та
забезпечення зворотного зв’язку. Анкети та їх результати є у вільному доступі на сайті ЗВО. Рекомендується
доопрацювати Положення "Щодо організації запобігання та виявлення академічного плагіату на базі інформаційної
системи "Unplag" із встановленням конкретного порогу запозичень.
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Критерій 6. Людські ресурси
Експертною групою виявлено високий рівень відповідності академічної кваліфікації науково-педагогічних
працівників тим освітнім компонентам, які вони викладають на цій ОП. Слід звернути увагу на підвищення
викладацької майстерності НВК. Експертна група рекомендує залучати викладачів до підвищення викладацької
майстерності на базі інших вітчизняних ВНЗ. Слід також активно проводити роботу з залучення до освітнього процесу
докторів технічних наук з спеціальностей 05.24.01 та 04. як запрошених, так і, особливо, створити умови для
підготовки власних.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Для забезпечення якості підготовки фахівців за ОП "Геодезія, картографія та землеустрій" ЗВО має достатні
фінансові та матеріально-технічні ресурси, що формуються за рахунок коштів державного бюджету, фізичних та
юридичних осіб. До слабких сторін необхідно віднести відсутність психологічної служби, хоча ця прогалина в
акредитації ОП не носить суттєвий характер і не впливає на загальну позитивну оцінку цього критерію. Експертною
групою рекомендовано ЗВО створити психологічну службу для підтримки емоційного стану здобувачів. Гарною
практикою було б впровадження автоматизованих систем управління: електронних кабінетів викладачів та студентів.
Особливістю підготовки за ОП з спеціальності 193 є забезпечення можливості для студентів індивідуальної роботи з
базовими геодезичними приладами. На жаль в матеріалах як СО так і експертів відсутні докази такої можливості.
Необхідно до розгляду справи в НАЗЯВО привести, як це і вимагається нормативними документами, дані про
кількість, рік вводу в експлуатацію, дати ремонту і повірок тощо. Підтвердити справкою з бухгалтерії, що ці прилади
дійсно на балансі університету і студенти можуть ними користуватись весь період, на який діє акредитація.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
ЕГ було встановлено недостатній рівень контролю якості освітніх процесів в частині інформування здобувачів щодо
координації змін в ОП та Робочих навчальних планах. Експертна група рекомендує більше залучати студентів та
випускників до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості. Також
потребує вдосконалення процес інформування та залучення випускників до круглих столів з метою покращення ОП
“Геодезія, картографія та землеустрій”.

Критерій 9. Прозорість та публічність
До слабких сторін необхідно віднести складність пошуку окремих документів на сайті ЗВО, хоча ця прогалина в
акредитації ОП не носить суттєвий характер і не впливає на загальну позитивну оцінку цього критерію. Експертна
група рекомендує прискорити темпи оновлення сайту ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та його структури, перш за все, для
зручності користування здобувачами вищої освіти та майбутніми абітурієнтами. Доцільно розмістити всі РПНД 2021
рік на офіційному сайті кафедри та посилити інформування студентів, щодо можливості звернення до студентського
самоврядування з метою надання зауважень та пропозицій стосовно освітньої програми.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні

***

Шляхом підписання цього експертного висновку я підтверджую. що внесені до нього відомості про присутніх на
засіданні ГЕР і результати голосування членів ГЕР є достовірними, а експертний висновок було схвалено на засіданні
ГЕР так, як його викладено вище.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ТОВБИЧ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
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