
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

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

Освітня програма 37377 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

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 37377

Назва ОП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань 14 Електрична інженерія

Cпеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Куцик Андрій Степанович, Глушко Олександр Володимирович, Огарь
Віта Олександрівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 14.09.2020 р. – 16.09.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://toe.kname.edu.ua/images/PhD/Zvit_141.pdf

Програма візиту експертної групи blob:https://office.naqa.gov.ua/bc6f10b6-3caa-490e-8125-0d1a05830767

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Загальні враження в ЕГ щодо ОНП “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” склалися позитивні,
освітній процес здійснюється якісно. За всіма критеріями прослідковується загалом відповідність встановленим
вимогам. Викладачі віддані своїй роботі, а здобувачі, в свою чергу - навчанню та обраній спеціальності. Керівництво
ЗВО сприяє професійному розвитку викладацького складу та підтримці здобувачів вищої освіти. Вказані під час
проведення акредитаційної експертизи недоліки та слабкі сторони загалом не є критичними та не несуть значного
впливу на загальну відповідність критеріям та на якість ведення освітнього процесу в цілому за даною ОНП.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ОНП має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії Харківського національного університету
міського господарства імені О.М. Бекетова. Доступ до ОНП є відкритим, основні положення щодо правил прийому
на навчання та визнання результатів навчання розміщені на офіційному веб-сайті університету. Зміст ОНП
відповідає науковим інтересам аспірантів та забезпечує їх підготовку до дослідницької та викладацької діяльності за
обраною галуззю. Університет в рамках даної ОНП активно співпрацює з роботодавцями (науковими інститутами та
підприємствами), що працюють в сфері світлотехніки, електроніки, електричних вимірювань. Наукові керівники
аспірантів є активними дослідниками, мають відповідні публікації та беруть активну участь у госпдоговірних та
держбюджетних темах. Усі стейкґолдери мають можливість надання своїх пропозицій щодо вдосконалення даної
освітньо-наукової програми, в тому числі і за допомогою форм зворотного зв’язку. Відповідність навчального плану
вимогам підготовки здобувачів, визначеним постановою КМУ № 261 від 23.03.2016 р. із змінами, внесеними згідно з
постановою КМ №283 від 03.04.2019 р. «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)». Здобувачі вищої освіти реалізують
своє право на формування індивідуальної траєкторії. Думка аспірантів враховується, в тому числі шляхом
проведення періодичних опитувань. Аспіранти мають можливість вільно обирати форму навчання (денна, вечірня)
та вибіркові компоненти освітньої програми, обмінюватися своїми знаннями під час наукових конференцій, які
періодично організовуються товариством молодих вчених. Для здобувачів та НПП забезпечено безкоштовний
доступ до НМБД Scopus та Web of Science. Функціонує система забезпечення якості освітньої діяльності та вищої
освіти. Наявність чіткої і зрозумілої процедури проведення контрольних заходів. В університеті пропагується
“нульова толерантність” до проявів академічної недоброчесності. ЗВО є учасником проекту SAIUP, що популяризує
академічну доброчесність серед учасників освітнього процесу. Існує налагоджена система матеріального
стимулювання НПП. Працює центр розвитку для дітей, який забезпечує підтримку у догляду за дітьми дошкільного
віку працівників та здобувачів. На офіційному веб-сайті ЗВО постійно відображається релевантна інформація, а
також містяться зворотні форми зв’язку.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Експертна група виділяє наступні слабкі сторони ОНП “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” та
надає рекомендації щодо її вдосконалення: 1. В ОНП та у відомостях про СО недостатньо чітко сформульований
регіональний контекст програми. ЕГ рекомендує відобразити наявний регіональний контекст при формулюванні
ПРН. Крім цього, систематизувати позитивні практики навчання в українських ЗВО за третім освітньо-науковим
рівнем з електричної інженерії та враховувати їх при формулюванні ПРН під час перегляду та вдосконалення ОНП.
2. ЕГ зазначає, що в цілому за програмою розподіл між аудиторним навантаженням та самостійною роботою
складає 20% до 80%. ЕГ рекомендує скорегувати навчальний план ОНП з розрахунку виділення не менше ніж 1/3
годин від загального освітнього навантаження, визначеного для окремої дисципліни, на аудиторне навантаження і
відповідно 2/3 годин - на самостійну роботу. 3. ЕГ відзначає, що на момент проведення акредитаційної експертизи
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в ХНУМГ не регулюється внутрішніми
положеннями чи документами. ЕГ рекомендує впровадити на ОНП процедури визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті. 4. ЕГ відмічає недостатнє володіння здобувачами іноземними мовами, що
створює труднощі у спілкуванні та участі у програмах міжнародної академічної мобільності. ЕГ рекомендує
покращити рівень викладання іноземними мовами фахових дисциплін та сприяти залученню здобувачів у
програмах академічної мобільності, а також активізувати роботу над поданням запитів на міжнародні наукові та
освітні гранти. 5. ЕГ вказує на відсутність силабусів дисциплін та рекомендує розпочати роботу з їх розробки на
даній ОНП, що допоможе аспірантам під час обрання вибіркових дисциплін. 6. В процедурі конкурсного відбору
викладачів, яка передбачена відповідним положенням, відсутні чітко сформульовані кількісні вимоги до показників
активності викладача (наприклад, кількість публікацій за останній період, кількість підготовлених здобувачів,
кількість отриманих наукових грантів і т.п.). ЕГ рекомендує розглянути можливість конкретизувати кількісно
вимоги до показників активності викладача в процедурі конкурсного відбору. 7. В університеті відсутня ліцензія на
програмний засіб “Matlab/Simulink”, що є загальновизнаним інструментом для комп’ютерного моделювання і
наукових досліджень. ЕГ рекомендує розглянути можливість придбання ліцензії на даний програмний засіб. 8. ЕГ
відмічає відсутність доступу до бази “IEEE Explore”, яка вміщує матеріали провідних міжнародних конференцій в
галузі електричної інженерії та рекомендує розглянути можливість щодо надання такого доступу для аспірантів та
керівників їх робіт. 9. На сайті кафедри відсутня інформація про надані зауваження та пропозиції після громадських
обговорень ОНП. ЕГ рекомендує для наочності перегляду ОНП розглянути можливість розташування на сайті
кафедри пропозицій, щодо покращення ОНП, які надійшли у результаті громадських обговорень.
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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.

Місія та стратегія ХНУМГ визначені у “Стратегічному плані Харківського національного університету міського
господарства імені О.М. Бекетова 2016-2020” (http://surl.li/fqwc) та полягає у підготовці висококваліфікованих
кадрів для регіонального розвитку та міського господарства. Метою освітньої програми є сприяння всебічному
розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, формування фахівця, науковця, викладача нового
типу, який був би спроможний вирішувати складні науково-прикладні проблеми в галузі електричної інженерії
(https://cutt.ly/bf1ynR6). Експертна група відмічає, що мета ОНП “Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка” сприяє досягненню стратегічних цілей університету: 1. “Досконалість освіти”, метою якої є
сприяти здатності до самонавчання та самовдосконалення протягом життя; 2. “Розвиток науки”, метою якої є
формування в університеті успішного та інтерактивного наукового співтовариства, що динамічно розвивається.
Аналіз наданих документів та зустріч з гарантом дозволили переконатися в унікальності започаткованої програми,
яка полягає в ефективному і екологічному розвитку енергетики, пошуку інноваційних рішень в енергетиці,
електротехніці й можливостей їх практичного втілення для потреб комунального господарства.

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

Аналіз представлених документів на сайті університету та проведені зустрічі з роботодавцями, аспірантами, що
навчаються на даній ОНП, адміністративним персоналом та науково-педагогічним персоналом підтвердили, що
позиції стейкґолдерів враховані під час формулювання мети освітньої програми та програмних результатів
навчання. Так, урахування позиції роботодавців підтверджені наявними рецензіями на ОНП: ННЦ «Інститут
метрології» (https://cutt.ly/Af1op5f), ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «ЛТУ» (https://cutt.ly/rf1ooRp);
академічної спільноти - рецензією від Вінницького національного технічного університету (https://cutt.ly/Af1owLH);
аспірантів - наявністю наказу 164-01 від 12.06. 2020 р. “Про опитування здобувачів вищої освіти щодо викладання
дисциплін”. Крім цього, на сайті кафедри наведені результати анкетування здобувачів освіти кафедрою
“Альтернативної електроенергетики та електротехніки” за 2019 (https://cutt.ly/7f1o1vR), 2020
(https://cutt.ly/af1o0ny) роки, а також Навчально-науковим інститутом підготовки кадрів вищої кваліфікації
(https://cutt.ly/zf1pocY). Важливим моментом є наявність форми зворотного зв’язку з працедавцями
(https://cutt.ly/9f1pbdI), яка сприяє визначенню програмних результатів навчання з урахуванням їх потреб та
враховано під час формування переліку вибіркових навчальних дисциплін. Зацікавленість здобувачів освіти в
опануванні результатів наукового усного та писемного мовлення іноземною мовою забезпечено внесенням в
навчальний план дисципліни “Академічна та наукова англійська мова”, яка вивчається протягом двох семестрів.
Також побажання здобувачів освіти щодо оволодіння педагогічними практичними навичками викладацької
діяльності (цей факт підтверджено анкетуванням аспірантів) враховано під час розробки освітньої програми 2019 р.
та внесено до навчального плану підготовки 2019 р.

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.

Експертна група вважає, що урахування тенденцій розвитку спеціальності полягає у застосуванні системного
підходу, який передбачає розвиток електроенергетичної галузі завдяки науковим дослідженням (відновлювана
енергетика, інтелектуальні системи електропостачання), електротехніки (світлодіодні технології) та
електромеханіки (розумний електричний транспорт), що підтверджується інформацією, наведеною в мотивованому
висновку ОНП “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” (https://cutt.ly/Af1aWWb). Урахування
тенденцій розвитку ринку праці забезпечується співпрацею з науково-дослідними інститутами (Національний
науковий центр “Інститут метрології”), закладами вищої освіти (Вінницький національний технічний університет)
та виробництвом (ТОВ НВП “ЛТУ”). Галузевий контекст під час визначення цілей освітньої програми та програмних
результатів реалізований обов’язковими компонентами освітньої програми такими як “Автоматизація керування
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режимами електроенергетичних систем та електротехнічних комплексів” (https://cutt.ly/ff1sx7M), “Нетрадиційні та
відновлювальні джерела енергії в електроенергетичних системах та електротехнічних
комплексах”(https://cutt.ly/Jf1snti), а також урахуванням проекту стандарту спеціальності 141 – “Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка” для третього освітньо-наукового рівня змісту освіти, в розрізі координації
фахових компетенцій з актуальними проблемами галузі. Регіональний контекст ОНП базувався на вивченні думки
стейкхолдерів регіонального рівня та шляхом урахування їх позицій при формуванні обов’язкової і варіативної
компонент освітньої програми. Не маючи зразків впровадження подібних програм в національній освіті цілі і
програмні результати навчання ОП було враховано шляхом консультації з провідними фахівцями галузі вищої
школи і виробництва. Іноземний досвід враховано проведенням бенчмаркінгових досліджень змісту провідних
освітніх програм в галузі електричної інженерії (https://www.phdstudies.com/PhD/Electrical-Engineering/), що
підтверджено на зустрічі з гарантом програми. З урахуванням викладеного, експертна група вважає, що 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.

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” для третього
освітньо-наукового рівня відсутній. За результатами проведеного аналізу експертною групою освітньої програми, а
саме, матриці відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми та матриці забезпечення
програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми шляхом співставлення можна
стверджувати, що визначені членами групи забезпечення спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка” програмні результати навчання відповідають дескрипторам НРК для 9 кваліфікаційного рівня.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Освітньо-наукова програма спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” має чітко
сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії Харківського національного університету міського
господарства імені О.М. Бекетова. До позитивних практик слід віднести надання можливості усім стейкґолдерам
надавати свої пропозиції щодо вдосконалення даної освітньо-наукової програми, а також наявність форми
зворотного зв’язку з працедавцями та здобувачами вищої освіти. Ці факти свідчать про системну роботу та
можливість реагування на пропозиції з боку зацікавлених осіб.

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

Експертна група до слабких сторін відносить нечітке формулювання регіонального контексту та рекомендує
відобразити наявний регіональний контекст при формулюванні програмних результатів навчання. Крім цього,
експертна група рекомендує систематизувати позитивні практики навчання в українських закладах вищої освіти за
третім освітньо-науковим рівнем з електричної інженерії та враховувати їх при формулюванні програмних
результатів навчання під час перегляду та вдосконаленні освітньої програми.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітньо-наукова програма третього рівня зі спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка” ХНУМГ має визначені цілі співзвучні з місією та стратегічними напрямками Університету. При
проектуванні змісту освітньої програми враховані тенденції розвитку спеціальності, галузевий та регіональний
контекст. Проведений аналіз іноземного досвіду щодо провадження навчання з цієї спеціальності та рівня освіти.
Експертна група вважає, що освітня програма “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” загалом
відповідає рівню “В” за критерієм 1. Зазначені недоліки не є суттєвими.
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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 освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії зі спеціальності 141
“Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” складає 60 кредитів ЄКТС, з них 15 кредитів (25 % від
загального обсягу освітньої компоненти) відносяться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти, що
відповідає ст.5 Закону України «Про вищу освіту». Відповідно до постанови КМУ № 261 від 23.03.2016 р. із змінами,
внесеними згідно з постановою КМ №283 від 03.04.2019 р. «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» ОНП
“Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” має: 1) освітню складову, що формує знання зі
спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, за якою здобувач вищої освіти проводить
дослідження – 31 кредит (51,66 % від загального обсягу освітньої компоненти), з яких обов’язкова частина – 16
кредитів (26,66% від загального обсягу освітньої компоненти) та вибіркова частина – 15 кредитів (25%); 2) освітня
складова, що формує загальнонаукові (філософські) компетентності, - 4 кредита (6, 67 %); 3) освітня складова з
набуття універсальних навичок дослідника – 13 кредитів (21,67 %); 4) освітня складова, що формує мовні
компетентності іноземною мовою – 8 кредитів (13,4 %). Також освітньою складовою (обов’язкова частина) ОНП
“Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” передбачено цикл практичної підготовки (4 кредити –
6,7%)). Аналіз навчального плану підготовки здобувачів за третім рівнем освіти за спеціальністю 141
“Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” дозволяє стверджувати, що ОНП “Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка” відповідає вимогам підготовки здобувачів, визначеним постановою КМУ № 261
від 23.03.2016 р. із змінами, внесеними згідно з постановою КМ №283 від 03.04.2019 р. «Про затвердження
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти
(наукових установах)».

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

Аналіз експертною групою освітньої програми дозволяє стверджувати, що вона має чітку структуру; освітні
компоненти, що до неї включені складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти
заявлених цілей та результатів навчання. Підтвердженням цього факту є наявність в освітній програмі 2019 р.
структурно-логічної схеми та опису послідовності вивчення компонент за семестрами з представленої ОНП. Крім
цього, детальний аналіз таблиці 3 та мариці відповідності програмних результатів відповідним компонентам
освітньої програми свідчить, що обов’язкові компоненти освітньої програми (ЗНП Н.01-ЗНП Н.05, ПП Н.01-ПП Н.3)
дозволяють досягти обов’язкових програмних результатів навчання, визначених проектом стандарту. Так, ЗНП
Н.01(https://cutt.ly/rf6aYDZ) забезпечує РН 7-РН 8; ЗНП Н.02 (https://cutt.ly/Hf6aIbk) - РН 3, РН 6, РН 9, РН 12;
ЗНП Н.03 (https://cutt.ly/Hf6aI99) - РН 5, РН 6, РН 8 - РН 10, РН 13-РН 14; ЗНП Н.04 (https://cutt.ly/Bf6aO0y) - РН 1,
РН 4, РН 10, РН 15; ЗНП Н.05 (https://cutt.ly/5f6aPYG) - РН 9 - РН 11; ПП Н.01 (https://cutt.ly/tf6aAMA) - РН 2, РН 3,
РН 16, РН 19, РН 20; ПП Н.02 (https://cutt.ly/Pf6aKKE) - РН 2, РН 3, РН 16 - РН 19; ПП Н.03 (https://cutt.ly/Bf6aNrm)
- РН 2, РН 5, РН 7, РН 15. В освітньо-науковій програмі визначені п’ять вибіркових програмних результатів
навчання РН 21 - РН 25, вони забезпечуються вибірковими освітніми компонентами програми ПП В.01 - ПП В.06
(https://cutt.ly/df6a4ZB, https://cutt.ly/Xf6sqrt, https://cutt.ly/2f6srzx, https://cutt.ly/yf6saYj, https://cutt.ly/Cf6sg4z,
https://cutt.ly/7f6sl8x). Слід зазначити, що ОК ПП В.02 забезпечує лише вибіркові програмні результати навчання
РН 23-РН 25, а ОК ПП В.04 - РН 21, РН 23, РН 24 відповідно. Аналіз таблиці 3, що наведена в відомостях про
самооцінювання, матриць відповідностей (стор. 17-18 ОНП https://cutt.ly/mf6aRPb) та робочих навчальних програм,
представлених на сайті (https://cutt.ly/Yf6sbEy) показує, що змістовне наповнення дисциплін дозволяє досягати
цілей та ПРН ОНП “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”.

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

На думку експертної групи, ОНП “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” має освітні компоненти,
що відповідають предметній області спеціальності. Так, компоненти освітньої програми ПП Н.01, ПП Н.02 сприяють
вивченню принципів і концепцій щодо фундаментальних знань теорії електротехніки, моделювання та оптимізації
електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем і комплексів, їх використання для інновацій
та досліджень режимів роботи електричних станцій, мереж та систем, електричних машин та електроприводів.
Реалізація мовних, дослідницьких та загальних компетентностей забезпечуються освітніми компонентами, що
відповідають навчальним дисциплінам “Академічна та наукова англійська мова”, “Сучасні інформаційні технології у
науковій діяльності”, “Управління науковими проектами”, “Сучасні методи викладання у вищій школі”, “Історія і
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філософія науки”. ПП Н.03, “Педагогічна практика”, введений в освітню програму у 2019 р. надає можливість
набути компетентності з організації та викладання навчальних занять.

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

Аналіз нормативної документації свідчить, що формування індивідуальної освітньої траєкторії за третім рівнем зі
спеціальності “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” забезпечується наявністю вибіркової
складової в навчальному плані підготовки (https://cutt.ly/ff1x5VL), що складає 25% від загального обсягу освітньої
складової. Практичну реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії аспірантів реалізує НН ІПКВК ХНУМГ.
Відповідно до “Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук”
(https://cutt.ly/Lf1caCf) на третьому рівні вищої освіти індивідуальна траєкторія формується протягом двох місяців з
дня зарахування здобувача дисциплінами загальної, професійної та практичної підготовки, яка обирається
здобувачем після консультацій з науковим керівником та відображається в індивідуальному плані (п. 4.3.4
Положення). Формування індивідуальної траєкторії забезпечується диференціацією завдань самостійної роботи
аспірантів, індивідуального навчання, відповідно до яких, наприклад, аспірантам під час вивчення навчальних
дисциплін пропонується індивідуальний вибір певних завдань відповідно до тематики власних наукових інтересів.
Цей факт відображається в робочих навчальних програмах, представлених на сайті (https://cutt.ly/Yf1cUmy). Також,
треба зазначити, що: - згідно п. 4.1.6 Положення (https://cutt.ly/Lf1caCf) протягом І-ІІІ років підготовки в
аспірантурі Університету здобувачі ступеня доктора філософії можуть вивчати позакредитні навчальні дисципліни,
які не передбачені навчальним планом (на факультативах, семінарах, лекціях тощо) за погодженням із науковим
керівником загальною кількістю не більше 10 кредитів за семестр; - згідно пп. 4.1.12-4.1.13 Положення засвоєння
аспірантами навчальних дисциплін може відбуватися на базі Університету, а також в рамках реалізації права на
академічну мобільність - на базі інших ЗВО (наукових установ); - в ОНП “Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка” зафіксована можливість аспірантам за власним бажанням обирати до списку вибіркових
компонент дисципліни з каталогу курсів інших ОНП третього (освітньо-наукового) рівня або другого (освітнього або
освітньо-наукового рівня) виключно та/або в комбінації з дисциплінами вибіркової частини даної ОНП сумарно в
обсязі не більше 15 кредитів ЄКТС. Слід зазначити, що практика вибору позакредитних навчальних дисциплін лише
впроваджується в ХНУМГ та на даній ОНП не застосовувалась. Під час зустрічей зі здобувачами вищої освіти ЕГ
переконалась, що здобувачі реалізують своє право на формування індивідуальної траєкторії, вони обізнані в
процедурі та можливостях щодо свого вільного вибору за ОНП, на якій навчаються.

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

Експертна група з’ясувала, що згідно до п. 4.1.7 Положення (https://cutt.ly/Yf1cUmy) навчальним планом може бути
передбачено виконання практичної складової протягом нормативного терміну підготовки в аспірантурі задля
підвищення рівня набуття аспірантами компетентностей щодо організації та здійснення процесу навчання в
закладах вищої освіти та отримання досвіду педагогічної діяльності. ОНП “Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка” 2019 р. містить освітню компоненту ПП Н.03 “Педагогічна практика” обсягом 4 кредити ЄКТС, яка
викладається у 4 семестрі. Це вид практичної діяльності аспірантів щодо здійснення навчально-виховного процесу у
вищій школі, включаючи викладання спеціальних дисциплін 141 спеціальності, організацію навчальної діяльності
студентів, науково-методичну роботу. Крім цього практична підготовка аспірантів забезпечується виконанням
індивідуальних завдань та контрольних робіт передбачених в ОП її компонентами ПП Н.01, ПП Н.02, ЗНП Н.01. Під
час зустрічі зі здобувачами вони підтвердили, що під час перегляду ОП була врахована їх пропозиція щодо введення
“Педагогічної практики” задля набуття ними досвіду викладання дисциплін. На сьогодні отримати відгуки щодо
задоволеності здобувачами саме цією компонентою освітнього процесу не вдалося, тому що вона буде
реалізовуватись вперше навесні 2021 р.

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

Аналіз освітньої програми та наданих документів свідчить, що здобувачі вищої освіти набувають соціальних навичок
(soft skills). В розрізі освітніх компонентів такі дисципліни як “Управління науковими проектами”, “Академічна та
наукова англійська мова” забезпечують здатність працювати у міжнародному контексті, дають можливість
оволодіння критичному мисленню під час реалізації інноваційних наукових проектів. Навички командної роботи
опановуються під час участі у наукових конференціях. Сформованість soft skills у здобувачів підтверджується при
проведенні з ними зустрічі, на якій вони продемонстрували свою відкритість та критичність суджень під час
відповіді на запитання експертної групи.
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7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

Професійний стандарт відповідної спеціальності відсутній. Присвоєння професійної кваліфікації здобувачам вищої
освіти за ОНП “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” не передбачено.

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.

Загальне навантаження за ОНП “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” та навчальним планом
2019 р. складає 60 кредитів ЄКТС, що становить 1800 годин. ОНП має 14 освітніх компонентів, з яких вибіркові
компоненти складають 6 за планом 2019 р. Під час аналізу ОНП експертна група відмічає, що аудиторне
навантаження з усіх освітніх компонентів складає 360 годин (20 %), відповідно самостійна робота містить 1440
годин (80 %). З деяких освітніх компонентів “Автоматизація керування режимами електроенергетичних систем та
електротехнічних комплексів”, “Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії в електроенергетичних системах та
електротехнічних комплексах”, а також у дисциплін вибіркової частини частка аудиторного навантаження складає
10 %. Таке розподілення годин регламентується внутрішніми документами ЗВО, а саме, наказом № 292-1 від
04.09.2017 р. “Про організацію навчального процесу у малокомплектних групах на третьому освітньо-науковому
рівні” (https://cutt.ly/bf0Ya1Z). Крім цього, дані анкетування здобувачів (https://cutt.ly/Kf0laYH) свідчать, що 100%
респондентів погоджуються з таким розподілом часу на самостійну роботу.

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.

Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою не
здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Аналіз навчального плану підготовки здобувачів за третім рівнем освіти за спеціальністю 141 “Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка” дозволяє стверджувати, що ОНП “Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка” відповідає вимогам підготовки здобувачів, визначеним постановою КМУ № 261 від 23.03.2016 р. із
змінами, внесеними згідно з постановою КМ №283 від 03.04.2019 р. «Про затвердження Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)».
Здобувачі вищої освіти реалізують своє право на формування індивідуальної траєкторії, вони обізнані в процедурі та
можливостях щодо свого вільного вибору за ОНП, на якій навчаються. Крім цього, мають можливість набувати
практичної підготовки та соціальних навичок під час навчання на програмі.

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

До слабких сторін експертна група відносить: Розподіл між аудиторним навантаженням та самостійною роботою,
що в цілому за програмою складає (20% до 80%); забезпечення лише вибіркових ПРН деякими освітніми
компонентами (ОК ПП В.02 забезпечує лише вибіркові програмні результати навчання РН 23-РН 25, а ОК ПП В.04 -
РН 21, РН 23, РН 24 відповідно). Експертна група рекомендує 1. розглянути можливість коригування навчального
плану освітньої програми з розрахунку виділення не менше ніж 1/3 годин від загального освітнього навантаження,
визначеного для окремої дисципліни, на аудиторне навантаження і відповідно 2/3 годин від загального освітнього
навантаження, визначеного для окремої дисципліни, на самостійну роботу; 2. під час перегляду ОНП звернути увагу
на вибіркові ОК, обґрунтованість вибіркових ПРН та їх взаємозв’язок.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Експертна група вважає, що освітньо-наукова програма “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”
відповідає рівню В за другим критерієм з зазначеними зауваженнями, що на думку експертної групи є несуттєвими,
оскільки п.1 регламентується внутрішнім положенням університету, п.2 можливо врахувати під час чергового
перегляду ОНП.

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

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

Правила прийому до навчання в аспірантурі, а також бакалаврату та магістратури регулюються внутрішнім
положенням, що знаходиться в розділі «Правила прийому» на головній сторінці офіційного веб-сайту
(https://cutt.ly/Mf0YWMB) та «Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук в ХНУМГ ім. Бекетова» (https://cutt.ly/nf0YYk0). В даних положеннях прописані правила як для
українських вступників, так і для іноземних. При вступі до даної ОНП в аспірантів не виникало проблем щодо
вступу, оскільки дані правила є доступними, чіткими та зрозумілими для них, вони не містять дискримінаційних
положень, оскільки кожен охочий може подати необхідні документи для вступу та при умові здобутого ступеня
магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для участі у подальшому конкурсному відборі. Дані факти
були засвідчені під час спілкування ЕГ зі здобувачами вищої освіти.

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

В правилах прийому на навчання за ОНП враховуються особливості освітньої програми наступним чином: для
громадян України передбачений обов’язковий іспит з іноземної мови та фаховий іспит. Якщо освітньо-
кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра отримані за іншою ОП, то проводиться додатковий фаховий іспит.
Для іноземців передбачений обов’язковий іспит з української мови та фаховий іспит. Якщо вступник пред’являє
сертифікат не нижче рівня В2 оформлений відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, то він
звільняється від іспиту з іноземної мови і отримує максимальну кількість балів за нього. Також особливість даної
ОНП враховується змістом фахового іспиту, що включає в себе основні освітні компоненти за спеціальністю.
Підтвердженням цього є звіт самооцінювання представлений ЕГ, а також розмова із гарантом.

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

Правила визнання результатів навчання регулюються двома положеннями: Положенням про організацію
освітнього процесу (https://cutt.ly/zf0YXbW) та Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів,
докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників (https://cutt.ly/Mf0YNDy). На даній ОНП був випадок
академічної мобільності серед аспірантів – це поїздка до Польщі в Інститут метрології, а також планувалися інші
поїздки за кордон, але були скасовані через карантинні обмеження. Процедури визнання результатів є дієвими та
зрозумілими для учасників освітнього процесу, що підтверджено під час проведених зустрічей.

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.

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті не передбачено внутрішніми документами або
положеннями ЗВО, але проект даного положення знаходиться на громадському обговоренні
(https://cutt.ly/Qf0Ua2v). Під час розмови з аспірантами було з’ясовано, що вони не мають якихось здобутків,
отриманих у неформальній освіті, зокрема і сертифікатів з мовних курсів. Зі слів аспірантів, ЕГ зрозуміла, вони
розуміються на понятті “неформальної освіти”, а також знають про можливість перезарахування результатів та
поінформовані про можливу процедуру.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сторінка 9



Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Доступ до ОНП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка є відкритим, основні положення щодо
правил прийому на навчання та визнання результатів навчання розміщені на офіційному веб-сайті університету, а
також можуть бути роз’яснені при потребі аспірантам та іншим учасникам освітнього процесу безпосередньо на
кафедрі або іншими структурними підрозділами.

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

Експертна група відзначає, що на момент проведення акредитаційної експертизи визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті в ХНУМГ ім. Бекетова не регулюється внутрішніми положеннями чи
документами.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Враховуючи доступність ОНП “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” всім зацікавленим
учасникам освітнього процесу, правил прийому при вступі до аспірантури, а також положень, що регулюють
визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах навчання – ЕГ прийшла до висновку встановити
рівень відповідності В за Критерієм 3, незважаючи на відсутність нормативних документів, щодо визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, оскільки вони знаходяться на громадському обговоренні та
незабаром будуть впроваджені.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Аналіз робочих програм навчальних дисциплін підтвердив, що форми та методи навчання забезпечують досягнення
визначених в ОНП програмних результатів навчання. Викладання та навчання за кожним освітнім компонентом
регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в ХНУМГ імені О.М.Бекетова
(https://cutt.ly/Wf0IW2l) та Положенням про організацію самостійної роботи (https://cutt.ly/cf0IRHd). Основними
формами і методами навчання є лекційні і практичні заняття, самостійне навчання, виконання індивідуальних
завдань і написання наукових робіт, контрольні заходи (тестування), педагогічна практика, презентації результатів
досліджень на науково-технічних конференціях. В навчальному процесі використовується платформа Moodle з
відповідним методичним забезпеченням освітніх компонентів, а також спеціалізоване програмне забезпечення
MSProject. На освітньо-науковій програмі підготовка ведеться як за денною, так і за вечірньою формами навчання,
при чому, як зазначалося на зустрічах під час проведення експертизи, аспіранти з вечірньою формою навчання
навчаються, в більшості випадків, за індивідуальними графіками. Під час бесіди з аспірантами підтверджено
висновки, що під час навчання на даній ОНП, виборі форм і методів навчання, враховується думка аспірантів, в тому
числі шляхом проведення періодичних опитувань (https://cutt.ly/bf0IJmm, https://cutt.ly/Tf0ILY5). Аспіранти мають
можливість вільно обирати форму навчання (денна, вечірня) та вибіркові компоненти освітньої програми, що
відповідає принципам студентоцентрованого підходу. Аспіранти вільно обирають тему дисертаційних досліджень,
мають змогу обмінюватися своїми знаннями під час наукових конференцій, які періодично організовуються
товариством молодих вчених, брати участь в програмах міжнародних академічних обмінів. Водночас, під час
зустрічі, аспіранти звертали увагу на недостатнє володіння навичками ефективного спілкування іноземною мовою,
що перешкоджає їх участі у міжнародній мобільності.

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).

Інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів надається студентам через офіційний сайт випускової кафедри
(https://cutt.ly/Cf0I45W) та сайт аспірантури і докторантури (https://cutt.ly/Hf0Oe6p). Під час зустрічі з аспірантами
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підтверджено отримання ними зазначеної інформації з відповідних сайтів, а також від викладачів на початку та
протягом навчальних занять. В Університеті функціонує платформа дистанційного навчання на базі Moodle, де
представлено методичне забезпечення дисциплін. Інформація про розклад занять доступна за посиланням
https://cutt.ly/Xf0OsEq. Подача інформації про зміст освітніх компоненти у вигляді силабуса не практикується, хоча
необхідну інформацію можна отримати з робочих програм дисциплін та інших матеріалів, доступних на зазначених
сайтах. Під час зустрічі аспіранти підтвердили доступність зазначеної інформації та зручність у доступі до неї.

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

Обов’язковою складовою освітньо-наукової програми третього рівня є наукова складова, що передбачає проведення
аспірантом власних наукових досліджень. Кожен аспірант має затверджений індивідуальний план наукової роботи,
в якому відображається тематика та терміни проведення наукових досліджень за темою дисертаційної роботи. Під
час зустрічей з керівництвом структурних підрозділів та з аспірантами підтверджено факти залучення аспірантів до
виконання держбюджетних наукових робіт (3 аспіранти у різний період). Аспіранти беруть участь у науково-
технічних конференціях, здебільшого в Україні, інколи за кордоном. Це підтверджується матеріалами конференцій:
«Young researchers in the global world: vistas and challenges», (2018, 2019 р. https://cutt.ly/QgqEUXL), «Відновлювана
енергетика та енергоефективність у XXI столітті» (2019, Київ https://cutt.ly/SgqEI5R), LIGHT FORUM 2019 - науково-
технічна конференція "Актуальні проблеми світлотехніки" (https://cutt.ly/CgqEAc5), міжнародна науково-технічна
конференція «Технології та інфраструктура транспорту» (Харків, 2018 https://cutt.ly/KgqES85), міжнародна
конференція Intelligent Energy and Power Systems (IEPS) (2018, Харків DOI: 10.1109/IEPS.2018.8559579), міжнародна
науково-технічна конференція UNITECH-2018 (Болгарія, http://unitech-selectedpapers.tugab.bg) та ін. Періодично
(раз на два роки) науково-технічна конференція організовується товариством молодих вчених. Матеріали наукових
досліджень публікуються аспірантами в наукових виданнях, в тому числі індексованих у НМБД Scopus та Web of
Science. Прикладами таких публікацій є: Щодо оцінювання вимог до меж припустимої невизначеності вимірювань
координат кольорів Державного Прапора України /А.Г. Івков, П.І. Неєжмаков, К.В. Говорова // Український
метрологічний журнал. – Харків: ННЦ «Інститут метрології», 2019. – №3. – С. 30-40 (Web of Science
https://cutt.ly/bgqEN4a); Білик О. В. Порівняння сучасних методів оцінювання кольоропередавання джерел світла /
О. В. Білик // Український метрологічний журнал / Ukrainian Metrological Journal. – 2019. – № 2. – С. 53-63. (Web of
Science DOI: https://cutt.ly/1gqE1Q9); Pitiakov O. Measuring photobiological indexes of radiation source of light /О.С.
Пітяков// Український метрологічний журнал / Ukrainian Metrological Journal. – 2019. – № 2. – С. 47-53. (Web of
Science DOI: https://cutt.ly/fgqE9dX); Energy Efficiency of Microgrid Implementation with Solar Photovoltaic Power Plants
/ Тугай Д.В., Жемеров Г.Г., Корнелюк С.І., Котелевець С.В. // 2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent
Energy and Power Systems (IEPS) с. 275-279 (Scopus DOI: 10.1109/IEPS.2018.8559579). У розмовах з аспірантами та
викладачами, зазначалося про труднощі з фінансуванням участі у наукових конференціях та публікаціях, частково
ця проблема розв’язується шляхом преміювання працівників.

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

Згідно з «Положення про організацію освітнього процесу в ХНУМГ імені О.М.Бекетова» робочі програми освітніх
компонент оновлюються щорічно (термін затвердження останніх робочих програм - вересень 2019 р.). на основі
наукових досягнень і сучасних практик у галузі електричної інженерії. Ознайомлення викладачів, що викладають
освітні компоненти даної ОНП, з сучасними науковими досягненнями та практиками у галузі електричної інженерії
підтверджується їх науковими публікаціями, в тому числі у виданнях, індексованих у НМБД Scopus та Web of
Science. Про це свідчать приклади публікацій зазначених викладачів доступні за посиланнями: Тугай Д.В.
(https://cutt.ly/2f6gDDO), Ільєнко О.Л. (https://cutt.ly/cf6gFhg), Чумаченко І.В. (https://cutt.ly/tf6gF2Y), Говоров П.П.
(https://cutt.ly/tf6gGbg), Ягуп В.Г. (https://cutt.ly/Ff6gHtk), Костенко О.Б. (https://cutt.ly/Pf6gHLW), Резван О.О.
(https://cutt.ly/Bf6gJnF).

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

Координація міжнародної діяльності в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова здійснює Центр міжнародної діяльності та освіти
(http://ird.kname.edu.ua/). В Університеті створені Україно-канадський культурно-освітній центр, Україно-
польський культурно-освітній центр, Культурно-освітній центр «Інститут Конфуція», Чеський мовно-культурний
центр. Встановлено факти стажування аспірантів за кордоном, які, однак, є поодинокі. З аналізу наявних матеріалів
та з розмов з аспірантами встановлено, що Центр міжнародної діяльності та освіти достатньо активно пропонує
здобувачам участь у програмах міжнародної академічної мобільності. Водночас, здобувачі відзначали, що часто
перешкодою для такої участі є недостатнє володіння ними іноземними мовами. Інтернаціоналізація освіти
забезпечується, також, участю НПП в наукових конференціях за кордоном та публікаціями результатів досліджень у
закордонних виданнях. Для здобувачів освіти та НПП за ОНП забезпечено безкоштовний доступ до НМБД Scopus та
Web of Science з персональних комп’ютерів, що розміщені в університеті. Закордонні фахівці до проведення занять
не залучаються.
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Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Під час навчання на даній ОП, виборі форм і методів навчання, враховується думка аспірантів, в тому числі шляхом
проведення періодичних опитувань. Аспіранти мають можливість вільно обирати форму навчання (денна, вечірня)
та вибіркові компоненти освітньої програми. Аспіранти мають змогу обмінюватися своїми знаннями під час
наукових конференцій, які періодично організовуються товариством молодих вчених. Для здобувачів та НПП
забезпечено безкоштовний доступ до НМБД Scopus та Web of Science.

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

До слабких сторін за даним критерієм ЕГ відносить: 1. Недостатнє фінансування участі аспірантів в заходах
міжнародної академічної мобільності (стажуваннях) та в науково-технічних конференціях за кордоном. 2.
Недостатнє володіння здобувачами іноземними мовами, що створює труднощі у спілкуванні та участі у програмах
міжнародної академічної мобільності. 3. Відсутність розроблених силабусів з дисциплін, які викладаються на ОНП.
В зв’язку з цим експертна група рекомендує: 1. Активізувати роботу над поданням запитів на міжнародні наукові та
освітні гранти. 2. Поглибити вивчення фахової іноземної мови 3. Розпочати роботу з розробки силабусів, що
допоможе аспірантам під час обрання вибіркових дисциплін в питаннях формування своєї індивідуальної освітньої
траєкторії.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Під час реалізації ОП забезпечується поєднання навчання і досліджень, а викладачі, приймаючи участь у наукових
дослідженнях, оновлюють зміст освіти на основі сучасних практик у відповідній галузі. На думку ЕГ наявні недоліки
не є суттєвими і не перешкоджають отриманню здобувачами заявлених результатів навчання. Тому рішенням
експертної групи за Критерієм 4 присвоєно рівень відповідності «В»

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

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Дотримання та зрозумілість форм контрольних заходів регулюється п.7.2. Контрольні заходи; оцінювання –
регулюється п.8. Критерії оцінювання навчальних досягнень «Положення про організацію освітнього процесу»
(https://cutt.ly/nf0OZqw). Критерії оцінювання доводяться викладачем на перших заняттях з дисципліни, на
консультації перед заліком/екзаменом, на платформі Moodle для дистанційного навчання або іншим способом
електронної передачі інформації (ел. пошта, Viber, тел., …). При розмові з аспірантами, ЕГ встановила, що вони
завчасно отримують необхідну та зрозумілу для них інформацію щодо форм контрольних заходів та критеріїв
оцінювання. Такий підхід дозволяє повною мірою перевірити досягнення аспірантів з навчальної дисципліни.
Також в звіті самооцінювання наведені результати опитування аспірантів і в пункті щодо методів та форм навчання
40 із 40 учасників були задоволені ними (https://cutt.ly/Jf0OMWx). Атестація аспірантів проходить два раза на рік
(проміжна та річна), про що свідчать надані ЕГ протоколи засідань кафедри альтернативної електроенергетики та
електротехніки (файл 16.pdf, завантажений до системи НА). Під час зустрічі з аспірантами ЕГ з’ясувала, що атестація
проходить під час засідання кафедри у формі доповіді, де аспіранту надається близько 10 хвилин, за які він
доповідає основні теоретичні та практичні результати роботи над дисертаційним дослідженням, отримані за цей
період, його публікаційну активність, можливу апробацію роботи. За результатами доповіді аспіранта проводиться
обговорення виконаної роботи та формується план на наступний навчальний період. У відділ аспірантури, здобувачі
представляють свої статті (в разі їх написання), в якості доказу про виконану роботу. За результатами обговорення
на засіданні кафедри ухвалюється рішення щодо допуску аспіранта до наступного навчального року. Витяг з
протоколу засідання кафедри передається до відділу аспірантури
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2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

Стандарт вищої освіти за ОНП 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка відсутній. Для атестації та
отримання освітньо-наукового ступеня доктора філософії передбачений захист дисертаційної роботи. Обов’язковою
умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану та
індивідуального плану наукової роботи. Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється
постійно діючою або спеціалізованою вченою радою, утвореною для проведення разового захисту, на підставі
публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

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.

Проведення контрольних заходів (екзаменів, заліків) відбувається у письмовій формі, за допомогою платформи
Moodle або усно за допомогою дистанційних засобів зв’язку. Об’єктивність екзаменаторів забезпечується рівними
умовами для аспірантів, як вмістом рівних за складністю завдань, так і однаковою тривалістю за часом контрольних
заходів. Під час розмови з аспірантами, адміністрацією та гарантом, ЕГ з’ясувала, що під час виникнення
конфліктних ситуацій з приводу оскарження результатів контрольних заходів або інших конфліктних ситуацій
аспірант може безпосередньо звернутися до викладача або письмово звернутися до директора інституту або до
ректора напряму. При цьому створюється спеціальна комісія до складу якої входить директор НН ІПКВК, завідувач
випускової кафедри, викладач, завідувач кафедри, на якій викладається дисципліна, представник Товариства
молодих вчених, науковий керівник аспірант п.8.3 «Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії» (https://cutt.ly/Bf0Pyt6). Випадків таких конфліктних ситуацій на даній ОНП не виникало, але
така ситуація виникала на іншій ОП і була вирішена за цією процедурою шляхом створення спеціальної комісії. Під
час розмови з аспірантами, ЕГ з’ясувала, що вони задоволені процедурою проведення контрольних заходів, а також
об’єктивністю екзаменаторів та критеріїв оцінювання. Важливим результатом цього є опитування серед аспірантів і
100% результат задоволеності за даним пунктом.

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.

Документи, якими регулюються правила дотримання академічної доброчесності: п.3. Політика академічної чесності
«Кодекс честі університету» (https://cutt.ly/Ef0PzHs); Порядок проведення попередньої експертизи дисертацій на
здобуття ступеня доктора філософії в ХНУМГ імені О.М. Бекетова (https://cutt.ly/Vf0PvA4); п. 3.10. Системи
запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і
здобувачів вищої освіти «Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова» (https://cutt.ly/qf0PmqM). А також ЗВО розробив «Положення про академічну
доброчесність та систему запобігання академічному плагіату», що знаходиться на громадському обговоренні. Даний
ЗВО є учасником проекту SAIUP, а отже на базі університету часто проходять тренінги, семінари, презентації
стосовно дотримання академічної доброчесності, що було підтверджено адміністрацією та самими аспірантами
даної ОНП. З 2017 року університет заключив договір на перевірку текстових запозичень системою Unicheck.
Аспіранти ознайомлені із процедурою перевірки робіт, вони звертаються до відповідної особи структурного
підрозділу з проханням перевірити роботу, що було підтверджено під час розмови з ними. Дисертаційні роботи
аспірантів, на безоплатній основі проходять перевірку і як результат видається довідка. Статті або інші праці, окрім
дисертаційних робіт аспіранти перевіряють самостійно за допомогою безкоштовного програмного забезпечення.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

ЕГ відмічає наявність чіткої і зрозумілої процедури проведення контрольних заходів. Інформація щодо критеріїв
оцінювання здобувачам надається завчасно та є у публічному доступі. До сильних сторін у контексті даного
критерію слід віднести участь ЗВО у проекті SAIUP, що забезпечує потужну базу для проведення різноманітних
заходів із популяризації академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.

Слабкою стороною за даним критерієм ЕГ вважає необхідність звернення аспірантів для перевірки робіт на
використання текстових запозичень до відповідального за перевірку робіт. В зв’язку з цим, ЕГ рекомендує надати
доступ аспірантам до системи Unicheck через особистий кабінет для безперешкодного використання зазначеного
сервісу.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Оскільки учасники освітнього процесу за даною ОНП гарно ознайомлені з процедурами контрольних заходів, чітко
розуміють критерії оцінювання та процедури оскарження результатів навчання, проміжний річний контроль
відбувається не формально, а проходить у формі доповіді з обговоренням; університет має потужну можливість до
проведення різноманітних заходів із популяризації академічної доброчесності та відділ на базі якого проводиться
перевірка наукових текстів на наявність текстових запозичень із використанням програмного забезпечення
Unicheck, то ЕГ вважає, що Критерій 5 має рівень відповідності В, а зазначений недолік не є суттєвим в контексті
даного критерія.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

На підставі аналізу поданої інформації про викладачів, що беруть участь у реалізації компонентів освітньої
програми можна зробити висновок, що їх професійні здобутки та кваліфікація дозволяють забезпечити досягнення
цілей та програмних результатів навчання за цими компонентами. Кваліфікація більшості з них (шести НПП)
відповідає 7 і більше критеріям, визначених в п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.
Кваліфікація решти НПП (трьох) відповідає 6 критеріям (https://cutt.ly/Bf0SGk5). Рівень кваліфікації наукових
керівників аспірантів підтверджується їх публікаціями у наукових періодичних виданнях, індексованих у
наукометричних базах Scopus та Web of Science, зокрема такими: Говоров П.П. https://cutt.ly/Mf6gXdj; Ягуп В.Г.
https://cutt.ly/Af6gXHb; Нєжмаков П.І. https://cutt.ly/Ff6gCHU, https://cutt.ly/8f6gVrW; Назаренко Н.А.
https://cutt.ly/Of6gVJs; Тугай Д.В. https://cutt.ly/tf6gBmA, https://cutt.ly/Uf6g15P.

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

Відбір НПП здійснюється на конкурсній основі відповідно до “Положення щодо конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова” (https://cutt.ly/vf0SKfT). Під час
конкурсного добору викладачів ОНП враховуються: спеціальність та кваліфікація за вищою освітою; спеціальність
захисту дисертації; вчене звання; кількість і якість показників активності викладача; рівень публікаційної
активності; наявність відповідного стажування та підвищення кваліфікації. Водночас, слід відмітити, що в
зазначеному Положенні не визначені чітко кількісні вимоги до показників активності викладача, що створює умови
до суб’єктивного трактування вагомості його здобутків під час проведення конкурсу.

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

Залучення роботодавців організації та реалізації освітнього процесу реалізується на підставі заключених договорів
(https://cutt.ly/wf0Dr6r, https://cutt.ly/Gf0Dy1E) між ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та ННЦ «Інститут метрології», ТОВ
«Науково-виробниче підприємство «ЛТУ», Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України.
Основними напрямами співпраці з роботодавцями є: підвищення кваліфікації кадрів; організація
працевлаштування випускників (3 аспіранта, що навчаються на програмі, працюють в ННЦ «Інститут метрології», 1
працює за суміщенням в ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ЛТУ»); рецензування ОНП, під час якого
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подаються пропозиції щодо їх вдосконалення (зокрема з боку ННЦ «Інститут метрології» вносилася пропозиція
щодо розширення переліку освітніх компонент вибіркової частини, з боку ТОВ «Науково-виробниче підприємство
«ЛТУ» вносилася пропозиція щодо запровадження практики викладання освітніх компонентів англійською мовою);
модернізація навчально-лабораторної бази; організація семінарів та науково-технічних конференцій (міжнародна
науково-технічна конференція «Актуальні проблеми світлотехніки» (https://cutt.ly/Cf0S6DR)).

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

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова залучає до викладання професіоналів-практиків в галузі електричної інженерії. Зокрема,
відкриті лекції для здобувачів проводили представники НЕК «Укренерго» та голова правління Української
вітроенергетичної асоціації Конеченков А.Є. З 2020 року заплановано викладання нової вибіркової дисципліни
«Квантова метрологія» генеральним директором ННЦ «Інститут метрології», віце-президентом COOMET д.т.н.,
проф. Неєжмаковим П.І., який на даний час керує дисертаційними роботами 3 аспірантів та проводить лекційні
заняття для бакалаврів і магістрів спеціальності 141. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова є партнером Energy Club
(https://cutt.ly/Vf0DERL), який проводить регулярні онлайн-зустрічі з провідними експертами у сфері енергетики,
до яких мають можливість залучатися аспіранти.

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

Можливість підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і наукових працівників регламентується
відповідним положенням. Проходження стажувань та підвищення кваліфікації працівниками Університету
передбачена заключеними договорами про співпрацю з роботодавцями. Стажування викладачів, що викладають на
ОНП, відбувається, також, на базі університету із залученням фахівців з виробництва (зокрема д.т.н., доц. Тугай Д.В.
та д.т.н., проф. Ягуп В.Г. пройшли стажування на базі університету з залученням спеціалістів ВО «ОВЕН»). Для
професійного розвитку своїх працівників Університет організував: курси підготовки викладачів «Теорія і практика
роботи в Moodle» (https://cutt.ly/Df0DNsG); курси іноземних мов (англійська, чеська, китайська)
(https://cutt.ly/Jf0D3Kn); семінари наукової бібліотеки щодо роботи з міжнародними базами даних Scopus та Web of
Science (https://cutt.ly/sf0FwDA).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В ХНУМГ ім. О.М. Бекетова два рази в рік здійснюється рейтингування науково-педагогічних працівників та
структурних підрозділів, відповідно до затвердженого положення (https://cutt.ly/ff0Fo1U). За перші місця в
рейтингу науково-педагогічним працівникам виплачується грошова винагорода. Крім цього, в університеті, згідно з
затвердженим положенням (https://cutt.ly/Kf0FfQy), запроваджено преміювання за наукові публікації у виданнях,
що входять в НМБД Scopus та Web of Science. В університеті запроваджені почесні звання “Заслужений професор
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова”, “Заслужений викладач ХНУМГ ім. О. М. Бекетова”, які за рішенням Вченої ради
університету можуть бути присвоєні НПП за значний особистий внесок в освітню і наукову діяльність.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова в рамках ОНП спеціальності 141 активно співпрацює з роботодавцями (науковими
інститутами та підприємствами), що працюють в сфері світлотехніки, електроніки, електричних вимірювань. В
Університеті налагоджено систему матеріального стимулювання НПП за високі показники у роботі та за
публікування результатів наукових робіт. Відбір НПП здійснюється на конкурсній основі з урахуванням показників
активності викладача.

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

З аналізу заключених угод та з зустрічей з роботодавцями можна зробити висновок, що активна співпраця
проводиться з установами, що працюють в сфері світлотехніки, електроніки, електричних вимірювань. Варто
розширити цю співпрацю на установи і підприємства в галузі електромеханіки та електроенергетики. В процедурі
конкурсного відбору викладачів, яка передбачена відповідним положенням, відсутні чітко сформульовані кількісні
вимоги до показників активності викладача (наприклад, кількість публікацій за останній період, кількість
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підготовлених здобувачів, кількість отриманих наукових грантів і т.п.). Варто передбачити зазначені критерії у
даному положенні, що сприятиме підвищенню об’єктивності під час проведення конкурсу.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Наявні недоліки не перешкоджають отриманню здобувачами заявлених результатів навчання. Тому рішенням
експертної групи за Критерієм 6 присвоєно рівень відповідності «В»

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.

Для забезпечення освітньої діяльності за ОНП та проведення аспірантами наукових досліджень за темами їх
дисертаційних робіт в університеті використовуються навчальні лабораторії «Альтернативної енергетики»,
«Електричних систем та мереж», «Сонячна електростанція», «Інтелектуальних систем освітлення», «Науково-
дослідний центр світлотехнічних вимірювань», «Наукових і інноваційних досліджень». Крім цього, аспіранти для
своєї наукової роботи мають змогу використовувати обладнання роботодавців-партнерів Університету, що
передбачено відповідними угодами. Навчальні аудиторії Університету обладнані мультимедійною та комп’ютерною
технікою з встановленим прикладним програмним забезпеченням (вільні ліцензії Office 365, MS Project 2016,
ZOOM). В науковій бібліотеці наявні сучасні українські періодичні фахові видання. Крім цього, наукова бібліотека
забезпечує вільний доступом викладачів та здобувачів освіти до баз даних Scopus та Web of Science. Для
інформаційної підтримки навчального процесу використовується платформа Moodle, а для перевірки робіт на
ознаки плагіату – програма Unicheсk. Інфраструктура університету (гуртожитки, комплекс громадського
харчування, спортивний комплекс) високо оцінена здобувачами під час зустрічі з ними. Аналіз матеріально-
технічних ресурсів дає змогу стверджувати що вони забезпечують досягнення визначених освітньою програмою
цілей та програмних результатів навчання. Водночас, було би бажаним придбати ліцензію на програмний засіб
“Matlab” для комп’ютерного моделювання (про таку потребу зазначалося на зустрічі з керівниками аспірантів та
професорсько-викладацьким складом, де, також, було заявлено про плани купівлі такої ліцензії ), а також
забезпечити доступ до бази “IEEE Explore”, яка вміщує матеріали провідних міжнародних конференцій в галузі
електричної інженерії.

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.

Доступ до матеріально-технічних та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової
діяльності в межах освітньої програми є безоплатним для працівників і здобувачів університету, а їх доступність
підтверджена під час зустрічей з працівниками та аспірантами.

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.

Здобувачі, під час зустрічі, підтвердили, що інфраструктура їхнього університету є достатньою і дозволяє
задовольнити їхні потреби та інтереси. За результатами ознайомлення з інфраструктурою, навчальними
приміщеннями та лабораторіями можна зробити висновок про їх безпечність для життя та здоров’я здобувачів.

4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.
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Соціальна підтримка забезпечується випусковою кафедрою, інститутом, первинною профспілковою організацією
студентів та товариством молодих вчених. Основні положення щодо забезпечення інтересів аспірантів Університету
з питань соціального захисту та побуту, визначені Колективною Угодою між Ректоратом та первинною
профспілковою організацією студентів. Профспілка студентів надає можливості для безкоштовної юридичної
допомоги здобувачам (https://cutt.ly/xf0FUtB). Унікальною формою соціальної підтримки працівників і здобувачів
освіти в університеті є Центр розвитку для дітей ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (https://kidscenter.kname.edu.ua), який
забезпечує підтримку у догляду за дітьми дошкільного віку. В університеті функціонує Гендерний центр
(https://gc.kname.edu.ua/index.php/struktura-tsentra), метою якого є розробка та впровадження гендерних підходів в
науково-дослідну роботу та навчально-виховний процес. На сайті університету представлена необхідна інформація.
Результати періодичних опитувань, що проводяться університетом, а також результати зустрічі з аспірантами та
представниками товариства молодих вчених університету, свідчать, що здобувачі позитивно оцінюють механізми
освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки в університеті.

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 та реалізується проект “Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та маломобільних
груп населення у будівлі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова” відповідно до державних будівельних норм ДБН В.2.2-40:2018
“Інклюзивність будівель і споруд”. Згідно з ним, було реалізовано систему засобів орієнтації та інформаційної
підтримки людей з особливими потребами, а також відповідним чином обладнані вхідна зона, двері, хол, сходи,
ліфт та санвузли. Висновок про доступність осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель,
приміщень і прибудинкової території ХНУМГ можна знайти за посиланням (https://cutt.ly/5f0FGAa). Крім цього, В
ХНУМГ розроблений порядок супроводу осіб з інвалідністю в університеті (https://cutt.ly/wf0GuLS) На даний час
особи з особливими потребами на ОНП спеціальності 141 не навчаються.

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

В Університеті постійно діє згідно з відповідним положенням (затверджене наказом № 360-01 від 04 грудня 2019 р.)
комісія з питань етики та академічної чесності. Комісія отримує (письмово, чи через електронну пошту) і розглядає
скарги, щодо конфліктних ситуацій в т.ч. пов’язаних з корупцією, дискримінацією, сексуальними домаганнями.
Положення про дану комісію опубліковане на сайті університету (https://cutt.ly/xf0Gsd3). До роботи комісії
залучаються представники товариства молодих вчених. Процедуру розгляду і вирішення конфліктних ситуацій в
зазначеному положенні визначено достатньо чітко. Зустріч з представниками товариства молодих вчених та
аспірантами підтвердила їх обізнаність з роботою зазначеної комісії. Здобувачі, під час зустрічі, відзначали про
зрозумілість для них дій у випадку виникнення конфліктних ситуацій, хоча відзначали, що таких ситуацій у них не
було.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

ІнІнфраструктура університету є якісною і забезпечує потреби здобувачів. На даній ОНП наявні сучасні лабораторії,
які використовують аспіранти для проведення досліджень за темою роботи. Класи обладнані мультимедійною та
комп'ютерною технікою. Здобувачі освіти мають вільний доступ до баз даних Scopus та Web of Science. Унікальним є
Центр розвитку для дітей, який забезпечує підтримку у догляду за дітьми дошкільного віку працівників та
здобувачів.

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

До слабких сторін ЕГ відносить: 1. В університеті відсутня ліцензія на програмний засіб “Matlab/Simulink”, що є
загальновизнаним інструментом для комп’ютерного моделювання і наукових досліджень. 2. Відсутність доступу до
бази “IEEE Explore”, яка вміщує матеріали провідних міжнародних конференцій в галузі електричної інженерії. В
зв’язку з цим, ЕГ рекомендує: 1. Розглянути можливість придбання ліцензії на програмний засіб “Matlab/Simulink”.
2. Розглянути можливість доступу до бази “IEEE Explore” з метою кращого ознайомлення здобувачів з результатами
сучасних наукових досліджень.
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Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Університет має розвинене освітнє середовище та матеріальні ресурси для проведення аспірантами наукових
досліджень за темами їх дисертаційних робіт. Наявне освітнє середовище та матеріальні ресурси забезпечують
досягнення визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання. Тому рішенням експертної
групи за Критерієм 7 присвоєно рівень відповідності «В».

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Експертна група пересвідчилась, що в ХНУМГ створена та функціонує система забезпечення якості освітньої
діяльності та вищої освіти, робота якої регламентована Положенням (https://cutt.ly/3f1mZiz). Складовими
внутрішньої системи забезпечення якості є моніторинг стейґолдерів щодо якості освіти і освітньої діяльності
ХНУМГ (https://cutt.ly/3f1mMkb), рейтингування науково-педагогічних працівників та підрозділів
(https://cutt.ly/lf1m9Hf). В університеті розроблене положення, яке нормує розроблення, затвердження, моніторинг
та перегляд освітніх програм (https://cutt.ly/cf1mD5h). Робоча група готує обґрунтування актуальності програми та
спроможностi її якісної реалiзацiї в Університеті, пропозицii щодо гаранта та складу групи забезпечення освітньої
програми, перерозподілу ліцензованого обсягу та подає до Науково-методичної ради Університету разом з витягом з
протоколу засідання кафедри щодо запровадження освітньої програми. Оновлення ОНП може відбуватися щорічно
(https://cutt.ly/Ef1Qem3) в частині всіх її компонентів, крім цілі, загальних та фахових компетентностей, програмних
результатів навчання, передбачених стандартом вищої освіти, та профілем освітньої програми. Підставами для
оновлення є: - ініціатива та пропозиції керівника РПГ та/або РПГ та/або викладачів програми; - рекомендації
зовнішніх стейкхолдерів; - рекомендації експертів за результатами участі в грантових проектах; - результати
опитувань ключових стейкхолдерів, у тому числі здобувачів вищої освіти; - модернізація матеріально-технічної бази
і технологічні зміни в галузі електричної інженерії. Однією зі складових моніторингу освітньої програми є
залучення для опитувань аспірантів, роботодавців щодо її якості, організації і забезпечення освітнього процесу. Під
час останнього перегляду освітньої програми була збільшена практична складова освітньої компоненти “Академічна
та наукова англійська мова”, та введена “Педагогічна практика”.

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.

В ХНУМГ здобувачів вищої освіти долучають до періодичного перегляду освітніх програм (https://cutt.ly/3f1mMkb).
Під час зустрічей аспіранти підтвердили їх участь у опитуваннях. На сайті кафедри наведені результати анкетування
здобувачів освіти кафедрою “Альтернативної електроенергетики та електротехніки” за 2019 (https://cutt.ly/7f1o1vR),
2020 (https://cutt.ly/af1o0ny) роки, а також Навчально-науковим інститутом підготовки кадрів вищої кваліфікації
(https://cutt.ly/zf1pocY). За результатами анкетування в ОНП додана “Педагогічна практика” та поглиблене
вивчення дисципліни “Академічна та наукова англійська мова”. Результати чергового опитування було розглянуто
на засіданні НМР НН ІПКВК із запрошенням керівників ОНП та за участю Голови Ради молодих вчених (Протокол
НМР НН ІПКВК № 4 від 27.12.2019 р.).

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

Експертна група зазначає, що на ОНП ведеться систематична робота щодо залучення роботодавців до процесу
освітньої програми та забезпечення якості освітньої і наукової діяльності. Урахування позиції роботодавців
підтверджені наявними рецензіями на ОНП: ННЦ «Інститут метрології» (https://cutt.ly/Af1op5f), ТОВ «Наукове-
виробниче підприємство «ЛТУ» (https://cutt.ly/rf1ooRp). Важливим моментом є наявність форми зворотного зв’язку
з працедавцями (https://cutt.ly/9f1pbdI), яка сприяє визначенню програмних результатів навчання з урахуванням їх
потреб та враховано під час формування переліку вибіркових навчальних дисциплін. Підтвердженням залучення
роботодавців є наявність договорів про наукове співробітництво (https://cutt.ly/Xf1WsEf), (https://cutt.ly/Rf1Whit).
Під час зустрічей зі здобувачами вищої освіти відзначено, що деякі з них як сумісники вже працюють в ННЦ
«Інститут метрології» та ТОВ «Наукове-виробниче підприємство «ЛТУ».

Сторінка 18



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

В ХНУМГ функціонує Асоціація випускників, студентів і друзів Харківського національного університету міського
господарства імені О.М.Бекетова (https://cutt.ly/Tf1WQWL). Дана Асоціація здійснює діяльність у таких напрямках:
ведення інформаційної бази даних випускників Університету, забезпечення зв'язку з випускниками, проведення
опитувань, анкетувань, співбесід з метою поширення знань про Університет та керується відповідним Статутом.
Перший випуск за даною ОНП відбудеться у 2020 році, тому практика збирання, аналізу та врахування інформації
щодо кар’єрного шляху випускників освітньої програми не велась.

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

Експертною групою встановлено, що система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне
реагування на виявлені недоліки в освітній програмі. Внутрішній моніторинг перегляду освітніх програм є
систематичним. До цих процедур залучаються здобувачі вищої освіти, роботодавці. Залучення академічної
спільноти до процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП здійснюється на рівнях: кафедри, факультету, НН
ІПКВК, університету, ради молодих вчених. Ефективно функціонує інститут дорадчих органів. Недоліки, які
виявлені під час реалізації ОНП конкретизовані в мотивованому висновку гаранта (https://cutt.ly/Xf1W36Q) та в
наданих рецензіях (https://cutt.ly/Cf1W83j, https://cutt.ly/of1W4Zz, https://cutt.ly/Nf1W7k9). За результатами аналізу
наведених недоліків внесені корективи в навчальний план, що представлений для громадського обговорення на
сайті кафедри https://toe.kname.edu.ua/images/141_2020.pdf.

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 є первинною (ОНП зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
затверджена Вченою радою ХНУМГ імені О.М. Бекетова, Протокол № 10 від 06.05.2016 року), тому результатів
зовнішнього забезпечення якості вищої освіти немає. Однак, слід відмітити, що університет аналізує та приймає до
уваги результати акредитації освітніх програм (https://cutt.ly/xf1EdR7), про що свідчить наказ № 209-1 від
15.07.2020 р. (https://cutt.ly/vf1EoXT) “Про введення в дію рішення Вченої ради Університету від 01 липня 2020 року
щодо результатів акредитації освітніх програм у 2019-2020 навчальному році”.

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

Експертна група з’ясувала, що в університеті сформована культура якості, яка сприяє постійному розвитку освітньої
програми. Перш за все, слід відмітити наявність багатоступеневої системи забезпечення якості освіти з чітким
розподілом функцій і повноважень. Всі нормативні документи, які регламентують діяльність внутрішньої системи
забезпечення знаходяться у вільному доступі для всіх зацікавлених осіб (https://cutt.ly/If1EHfe). Більшість
структурних підрозділів напряму чи опосередковано приймають участь у забезпеченні якості освітньої діяльності.
Роботу внутрішньої системи забезпечення якості “не лише на папері” підтверджує факт реакції з боку системи
забезпечення якості на скаргу Шевченко Ольги Іванівни до Університету з питань підготовки її сина Шевченка
Віталія Миколайовича на третьому освітньо-науковому, але не за даною спеціальністю. Файл розпорядження ЗВО
надається. На даній ОНП таких випадків за час її існування не виявлено. Експертна група також відмічає
доброзичливе, студентоцентроване середовище, що створено в університеті. Про це свідчить зустріч зі здобувачами
не лише цієї ОНП (відкрита зустріч).

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

На думку експертної групи, в університеті створена та функціонує система забезпечення якості освітньої діяльності
та вищої освіти. Її робота відбувається чітко, згідно до розроблених нормативних документів та регламентованих
положень. Аспіранти, роботодавці приймають безпосередню участь в роботі внутрішньої системи забезпечення
якості.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

До слабких сторін експертна група відносить наступне. Наявні на сайті анкети свідчать про системне анкетування
стейкголдерів, як елемент внутрішньої системи забезпечення якості освіти, розпочинаючи з 2019 року, хоча
підготовка за даною ОНП проводиться з 2016 р. Експертна група рекомендує в подальшому проводити опитування
та анкетування на постійній основі задля забезпечення функціонування внутрішньої системи забезпечення якості
освіти.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Експертна група підтверджує наявність та функціонування системи забезпечення якості освітньої діяльності та
вищої освіти в ХНУМГ. Аспіранти та роботодавці залучені до процесу перегляду ОНП. Ці факти дозволяють
підтвердити загальну відповідність рівню “В” за 8 критерієм та зазначити, що наведена слабка сторона не є суттєвою
при розгляді даного критерія.

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.

Права та обов’язки учасників освітнього процесу регулюються наступними документами: Статут ХНУМГ ім. О.М.
Бекетова (https://cutt.ly/3f0GFdY); Правила внутрішнього розпорядку для працівників і студентів ХНУМГ ім. О.М.
Бекетова (https://cutt.ly/Zf0GHtX); Положення про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/nf0GJbZ);
Колективний договір ХНУМГ ім. О.М. Бекетова на 2017-2020 роки (https://cutt.ly/ff0GKNA). Вище наведені
документи чіткі і зрозумілі та розміщені у відкритому доступі на офіційному веб-сайті університету. Під час онлайн-
зустрічей було зрозуміло, що всі учасники освітнього процесу за даною ОНП з ними ознайомлені та дотримуються,
оскільки порушень цих правил не було зафіксовано. ЕГ звертає увагу, що на ОНП відбувається публічна проміжна та
річна атестація аспірантів, про що свідчать витяги з засідань кафедри (документи були надані на запит ЕГ: файли
07_01.pdf, 07_02.pdf, 07_03.pdf ), під час яких аспіранти звітують про хід своїх індивідуальних дослідницьких
проектів.

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 існує розділ на офіційному веб-сайті «громадське обговорення проектів, документів».
Перед набуттям чинності проект даної ОНП був там оприлюднений з можливістю надання своїх зауважень та
пропозицій. На момент написання звіту в цьому розділі дана ОНП відсутня. Під час рецензування ОНП одним із
роботодавців, було враховано зауваження щодо доповнення переліку вибіркових дисциплін для аспірантів ОНП
“Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, що свідчить про врахування зауважень та пропозицій під
час перегляду ОНП.

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.

ОНП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка розміщена на офіційному веб-сайті університету
(https://cutt.ly/Uf0GIVL), а також на сайті кафедри. За даним посиланням оприлюднено цілі, особливості,
результати навчання, а також освітні компоненти ОНП. В освітніх компонентах описаний для кожної дисципліни
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зміст, мета та програмні результати. Під час розмов було з’ясовано, що аспіранти користуються даним описом за
дисциплінами. Стосовно інших стейкхолдерів, то вони також можуть вільно знайти необхідну для них інформацію.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

На офіційному веб-сайті ЗВО постійно відображається релевантна інформація щодо новин, заходів, освітніх програм
та їх складових, а також містяться зворотні форми зв’язку. Сайт має досить просту структуру і ним зручно
користуватися. На сайті організований пошук інформації, що дозволяє досить швидко знайти потрібний матеріал.
Як зазначалося під час розмови із структурними підрозділами, міжнародний відділ активно комунікує за
допомогою електронної пошти з Товариством молодих вчених стосовно міжнародної участі у різних заходах та
проектах.

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

На сайті кафедри відсутня інформація про надані зауваження та пропозиції після громадських обговорень ОНП.
Експертна група рекомендує для наочності перегляду розглянути можливість розташування на сайті кафедри
пропозицій, щодо покращення освітньо-наукової програми, які надійшли у результаті громадських обговорень.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Оскільки інформація надана під час зустрічей ЕГ, а також інформація із сайту університету відповідає вимогам,
щодо забезпечення доступності інформації, а також прозорості діяльності даної ОНП, то ЕГ вирішила встановити
рівень відповідності В за Критерієм 9. Зазначений недолік не є суттєвим для реалізації даної освітньо-наукової
програми, оскільки основні зауваження та пропозиції були враховані під час перегляду попередніх ОНП.

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.

На думку експертної групи, зміст освітньо-наукової програми “Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка”, складові якої визначаються п.27 “Порядку підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та
доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)”, затвердженого Постановою КМУ від 23 березня 2016 р.
№ 261 із змінами, внесеними згідно з постановою КМ №283 від 03.04.2019 р. відповідає науковим інтересам
аспірантів і забезпечує їх підготовку до дослідницької та викладацької діяльності. Освітня складова, що формує
знання зі спеціальності, за якою здобувач проводить дослідження набувається вивченням освітніх компонент з
обов’язкової частини (ПП Н.01, ПП Н.02) та ПП В.01-ПП В.06 з вибіркової частини. При чому слід зауважити, що
перелік вибіркових компонент збільшується при перегляді освітньої програми. Так в проекті навчального плану
2020 р., що розміщений в розділі веб-сайту для громадського обговорення (https://cutt.ly/6f1Vhgt) вибіркова
частина вже складає 14 компонент, що розширює можливість формування індивідуальної траєкторії аспірантів та
більш повно враховувати тематику їх досліджень при вивченні дисциплін. Освітня складова, що формує
загальнонаукові (філософські) компетентності забезпечується вивченням дисципліни ЗНП Н.05 “Історія і філософія
науки”; освітня складова з набуття універсальних навичок дослідника здобувається під час вивчення освітніх
компонент ЗНП Н.02 - ЗНП Н.04; мовні компетентності аспірантів формуються під час вивчення дисципліни
“Академічна та наукова англійська мова”. Також освітньою складовою (обов’язкова частина) ОНП
“Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” передбачено цикл практичної підготовки (ПП Н.03)
вивчення якого забезпечить здобувачів набуттю навичок викладацької майстерності. Слід зазначити, що під час
зустрічей здобувачі та викладачі підтвердили, що тематика наукових досліджень враховується під час підготовки до
лекційних занять, при оновленні методичного забезпечення (робочих навчальних програм), розробленні завдань
для практичних та самостійних занять. Тематика дисертаційних робіт аспірантів представлена на сайті кафедри
(https://cutt.ly/Lf1BGoz).
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2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових керівників.

Експертна група проаналізувала та пересвідчилась, що наукова діяльність аспірантів відповідає напрямові
досліджень їх керівника. Цей факт підтверджується наявністю відповідних публікацій, участю керівників аспірантів
у дослідницьких проектах (https://cutt.ly/lf1NkmB). Інформація щодо науково-педагогічних та наукових працівників,
що здійснюють (або можуть здійснювати) наукове керівництво здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні
наведена (https://cutt.ly/uf1NB5G). Крім цього освітньо-наукова програма третього рівня “Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка” має потужний професорсько-викладацький склад для забезпечення
рецензування, підготовлених до захисту дисертаційних робіт. Можливі рецензенти та відповідність їх тематики темі
дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти представлені на сайті (https://cutt.ly/wf1MTQi). Так, д.т.н., доц. Тугай
Д.В. є науковим керівником Котелевця С.В. з темою дисертаційного дослідження “Режими функціонування
розподілених фотоелектричних станцій в структурі локальної інтелектуальної мережі” та Акимова В.С. “Розробка
системи розсередженої генерації на основі відновлювальних джерел енергії на прикладі Харківської області” бере
участь у держбюджетній науково-дослідній роботі (номер державної реєстрації 0119U001072, 2019–2021р.р.); має
монографію з відповідної тематики (https://cutt.ly/If6ODi1), публікаційна активність, яка відповідає тематикам
дисертаційних робіт аспірантів підтверджена наявністю статей як у фахових виданнях, так і у виданнях, що
індексуються у базах даних Scopus та WoS (7 публікацій протягом останніх п’яти років) (https://cutt.ly/hf6OBuX,
https://cutt.ly/kf6Pi0H). Д.т.н., доц. Неєжмаков П.І. є керівником аспірантів Говорової К.В. “Аналіз простежуваності
колорометричних вимірювань та встановлення єдиного методу передачі одиниці при вимірюванні параметрів
кольору”, Дюміна Е.С. “Аналіз та визначення методів підвищення точності вимірювання енергетичної ефективності
елементів сонячних батарей”, Пітякова О.С. “Дослідження фотобіологічної дії твердотільних джерел світла” та
протягом 2016 - 2020 рр. брав участь у 7 науково-дослідних темах, що відповідають напрямові досліджень
аспірантів, публікаційна активність д.т.н., проф. Неєжмакова підтверджується (https://cutt.ly/qf6PBNx,
https://cutt.ly/lf6Av2P). Д.т.н., проф. Назаренко Л. А. є керівником аспірантів Білик О.В. тема дисертаційної роботи
“Визначення колориметричних характеристик світлодіодних джерел світла” та Лобанова Є.Е. “Шляхи підвищення
ефективності сучасних освітлювальних приладів”. Назаренко Л.А. є активним дослідником, брав участь у науково-
дослідній роботі (номер державної реєстрації 0119U001511, 2019 р.); має фахові статті (https://cutt.ly/pf6Dpvj)
дотичні до тематики дослідження аспірантів та публікацію у виданні, що індексується у базі даних Scopus
(https://cutt.ly/if6Dwmt).

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).

Аналіз представлених матеріалів (https://cutt.ly/Bf10pqq) свідчить, що здобувачі вищої освіти приймають активну
участь в апробації своїх досліджень. Аспіранти беруть участь у різного роду конференціях, де публікують тези
доповідей дисертаційних робіт, є учасниками госпдоговірних та держбюджетних тем (Говорова К. В., Корнелюк С.І.,
Білик О.В.). Аспіранти мають статті у наукових періодичних виданнях інших держав (Дюмін Е.С., Говорова К.В.,
Корнелюк С. І.). В ХНУМГ функціонує секція наукового семінару НАН України “Перетворення параметрів
електричної енергії” (https://cutt.ly/wf12kEm, https://cutt.ly/4f12xn7). Аспіранти мають можливість публікації у
Міжнародному науково-технічному журналі “Світлотехніка та електроенергетика” категорії Б
(https://cutt.ly/sf12Mjl). Публікація в журналі є безкоштовною. Під час зустрічей зі здобувачами та з представниками
товариства молодих вчених з’ясовано, що аспіранти мають можливість безкоштовної публікації. Також було
зазначено, що в університеті існує процедура компенсації витрат пов’язаних з публікацією у виданнях, що входять
до наукометричних баз даних таких як Scopus та WoS. Для проведення експериментальних досліджень аспірантів за
темою дисертаційної роботи існують лабораторії та технічне обладнання (https://cutt.ly/Kf19vk2), з можливістю
доступа до них. Слід зазначити, що тісна співпраця з роботодавцями на даній ОНП, дозволяє проведення
експериментальних досліджень на виробництві та в науковому інституті, про що експертна група отримала
підтвердження від представників роботодавців на зустрічі з ними.

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.

Одним з підрозділів ХНУМГ є Центр міжнародної діяльності та освіти, який сприяє створенню інформаційно-
консультаційного поля в Університеті за допомогою розповсюдження інформації про можливості участі в
міжнародних освітніх і наукових програмах (http://ird.kname.edu.ua/). Наразі університет має 48 договори з
іноземними партнерами (https://cutt.ly/Cf18ivs). Під час зустрічі з аспірантами вони підтвердили, що заклад вищої
освіти надає можливості для введення їх в міжнародну академічну спільноту. Однак, експертна група зазначає, що
участь в академічній мобільності не носить систематичного характеру на програмі, є лише поодинокі випадки -
аспірантка Говорова К.В. (https://cutt.ly/qf14L4U). Однак, університет надає широку можливість для публікації
власних здобутків аспірантів у міжнародних фахових виданнях. Ці факти зазначені в попередньому критерії та
підтверджені під час проведення зустрічей.
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5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

Експертна група пересвідчилась, що керівники аспірантів є активними дослідниками. Про це свідчать наступні
факти. Наукові керівники аспірантів беруть активну участь у дослідницьких проектах (https://cutt.ly/Uf15mRF), які
практично впроваджуються на виробництві. Так, Говоров П.П. протягом 2017 р. брав участь у держбюджетній
науково-дослідній роботі (номер державної реєстрації 0117u004724); Ягуп В. Г. у НДР №53-69/17 (№ ДР
0117U000343), Неєжмаков П.І. протягом 2016-2020 рр. - у 7 науково-дослідних роботах, Назаренко Л.А. протягом
2019 р. у НДР (номер державної реєстрації 0119U001511), Тугай Д.В. бере участь протягом 2019-2021 рр. у НДР № 53-
73/19 (номер державної реєстрації 0119U001072). Крім цього, наукові керівники аспірантів мають праці, які
публікуються у фахових наукових виданнях та у виданнях, що входять до наукометричних баз даних таких як Scopus
та WoS (https://cutt.ly/sf0sGu9, https://cutt.ly/df0s2Hw). Так, наприклад, Говоров П.П. має публікації у виданнях, що
індексуються у базах даних Scopus (https://cutt.ly/Af6K2Cp, https://cutt.ly/1f6LwiB), монографію
(https://cutt.ly/yf6KwQn), науково-популярні публікації з наукової тематики; д.т.н., проф. Ягуп В.Г. має публікації як
в фахових виданнях, так і в виданнях, що входять до наукометричних баз даних, про що свідчать дані, наведені за
посиланням (https://cutt.ly/sf0sGu9) , монографію (https://cutt.ly/mf6XuAT).

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.

Під час роботи експертна група з’ясувала, що в ХНУМГ функціонує політика дотримання академічної доброчесності
для всіх учасників освітнього процесу. Задля цього розроблена нормативна документація з цього питання, а саме
Положення про комісію з питань етики та академіної доброчесності (https://cutt.ly/bf0dbdT) та наказ про створення
постійно діючої комісії (https://cutt.ly/df0dPX7). Підтвердженням роботи цієї комісії є один з протоколів її засідань
(https://cutt.ly/gf0d1tA). Слід зазначити, що Університет є учасником проекту SAIUP під егідою якого проводяться
різноманітні презентації, обговорення з питань з академічної доброчесності. На ОНП проводяться опитування
здобувачів вищої освіти щодо питань академічної доброчесності та якості освіти. Ці факти підтверджені даними
анкетування, наведеними на сайті (https://cutt.ly/gf0fxmg), та під час зустрічей зі здобувачами. Університет має
діючий підписаний договір з ТОВ «Антиплагіат» (№15-03/2017 від 15.03.2017 р.) щодо використання інформаційної
системи Unicheck для перевірки робіт. Під час спілкування здобувачі відмітили, що мають можливість та доступ для
перевірки своїх робіт на наявність текстових запозичень (тези, статті, дисертаційні роботи тощо). Перевірка
здійснюється безкоштовно.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Експертна група відмічає, що зміст освітньо-наукової програми “Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка” відповідає науковим інтересам аспірантів та забезпечує їх підготовку до дослідницької та
викладацької діяльності за обраною галуззю. Наукові керівники аспірантів є активними дослідниками, мають
відповідні публікації та беруть активну участь у госпдоговірних та держбюджетних темах. Університет надає
можливості щодо долучення аспірантів до міжнародної спільноти. В ХНУМГ діє чітка політика академічної
доброчесності для всіх учасників освітнього процесу.

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

Експертна група зауважує, що незважаючи на наявні можливості, які надає університет щодо участі в міжнародних
проектах та академічній мобільності, на ОНП “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” існують
лише поодинокі випадки участі аспірантів у програмах. В зв’язку з цим, ЕГ рекомендує розглянути можливість
поглибленого вивчення фахової іноземної мови з використанням позакредитних навчальних дисциплін, практика
впровадження яких існує на інших освітніх програмах у ХНУМГ.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Експертна група підтверджує, що зміст ОНП “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” відповідає
науковим інтересам аспірантів, що навчаються на даній програмі. На даній ОНП існує відповідність діяльності
аспірантів науковому напряму досліджень їх керівників. ХНУМГ забезпечує можливість для аспірантів щодо
проведення, апробації та публікації результатів їх дисертаційних досліджень. Керівники аспірантів є активними
дослідниками з тематики їх робіт. На ОНП функціонують практики дотримання академічної доброчесності.
Експертна група встановила загальну відповідність рівню “В” за 10 критерієм та зазначає, що низький рівень
активності аспірантів в міжнародних проектах та академічній мобільності не є суттєвим та не створює перешкод
щодо реалізації освітньої програми.

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.

Під час зустрічей з аспірантами в ЕГ склалося позитивне враження щодо реалізації освітньо-наукової програми
“Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка” за третім рівнем освіти. Всі аспіранти надали позитивні
відгуки щодо навчання, здобутих знань, взаємодії з викладачами, подальшого розвитку своїх професійних навичок.
Слід відзначити, що іноземний аспірант який навчається за даною ОНП, закцентував увагу на високому рівні його
задоволеності навчанням як за даною ОНП, так і в університеті в цілому.

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 B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

Додатки до звіту:
Відсутні

Сторінка 24



***

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

Огарь Віта Олександрівна

Члени експертної групи

Куцик Андрій Степанович

Глушко Олександр Володимирович
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