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1. Призначення звіту 

 

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої 

програми (ОП), що проводилася Національним агентством із забезпечення якості вищої 

освіти. 

 

Акредитація ОП є процедурою зовнішнього забезпечення якості, основною метою якої є 

отримання достовірної інформації про якість освіти за певною ОП, а також надання порад із її 

удосконалення. Процедура акредитації передбачає самооцінювання ОП, її оцінювання 

експертною групою, включаючи відвідування ЗВО, та прийняття рішення щодо акредитації 

Національним агентством. 

 

Процедура акредитації проводиться відповідно до Положення про акредитацію освітніх 

програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 р. № 977, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 8 серпня 2019 р. за № 880/3385. Для обґрунтування аналізу та 

розуміння змісту критеріїв експерти також ураховують затверджені Національним 

агентством інструктивні документи. 

 

Цей звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є 

систематизація отриманої інформації, її аналіз та безпосереднє оцінювання якості ОП. Звіт 

призначений як безпосередньо для ЗВО, так і для широкої громадськості. Він є публічним 

документом та буде оприлюднений на сайтах Національного агентства і ЗВО. Він також є 

підставою для прийняття подальших рішень галузевою експертною радою та Національним 

агентством. 

  



2. 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: 

 

☐ наявні 

 

 ☐ виявлення у поданих для акредитації документах недостовірних відомостей; 

 

☐ відмова ЗВО в допуску експертної групи до закладу вищої освіти під час виїзду на 

місце проведення експертизи, створення закладом вищої освіти перешкод для роботи 

експертної групи, інші протиправні або недобросовісні дії ЗВО, які унеможливили 

проведення акредитаційної експертизи; 

 

☐ встановлення на підставі поданих документів та/або під час виїзду до закладу вищої 

освіти достатніх підстав вважати, що освітній процес за освітньою програмою не 

здійснюється. 

 

☒ відсутні 

 

Обґрунтування (не більше 3000 символів) 

ЗВО сприяв проведенню акредитації та діяв добросовісно у відносинах з експертами. Під 

час попереднього вивчення матеріалів акредитаційної справи експертною групою був 

здійснений запит на додаткову інформацію, яка була надана по приїзду до ОДАБА. ЗВО 

дотримувався програми візиту експертної групи. У поданих для акредитації документах 

недостовірні відомості, які були б подані умисно, не виявлені. Відсутні підстави вважати, 

що освітній процес за освітньою програмою не здійснюється. Таким чином, експертна 

група вважає, що з боку ЗВО було дотримано виконання п. 10 розділу I, пп. 1, 10 та 11 

розділу II, враховано умови пп. 4 та 8 розділу III, п. 7 розділу IV Положення про 

акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 № 977. 

  



3. Резюме 

 

У цьому розділі експерти викладають свої загальні враження про ОП, найголовніші висновки 

щодо відповідності Критеріям акредитації, підсумок сильних сторін та позитивних 

практик, а також слабких сторін програми і рекомендацій з їх удосконалення. Резюме має у 

конденсованому вигляді відображати зміст звіту; читач повинен бути спроможним 

зрозуміти загальні висновки експертної групи, прочитавши цей розділ. 

 

 

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям: 

 

У цілому освітньо-професійна програма “Мости і транспортні тунелі” з підготовки 

фахівців другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна 

інженерія” галузі знань 19 “Архітектура та будівництво” в Одеській державній академії 

будівництва та архітектури та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають 

визначеному критерію з недоліками, що не є суттєвими. 

 

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик: 

Кафедра підтримує зв'язок з випускниками і роботодавцями. 

Збереження та підтримка в робочому стані унікального обладнання. 

Оновлення мостових конструкцій у цілому в Україні, підтверджує високий попит на 

фахівців за цією ОП у майбутньому. 

 

 

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення 

Відсутній прийом на цю спеціальність у 2019 р. 

Некоректна робота сайта і відсутність на ньому окремих документів  

Вибір навчальних дисциплін студентами здійснюється виключно за блоками і це 

відбувається за іншими ОП 

Значна кількість (29!) навчальних дисциплін за навчальним планом і обсягом до 1,5 

кредити, що не відповідає нормам наказу МОН України від 26.01.2015 № 47 

Рекомендуємо ректорату: 

- під час прийому в 2020 р. і розподілу бюджетних місць за спеціальністю 192 

“Будівництво та цивільна інженерія”, виділити бюджетні місця за цією спеціальністю; 

- забезпечити коректну роботу сайту і наявність на ньому всіх відповідних документів; 

- з 2020/2021 навчального року організувати вибір навчальних дисциплін студентів не за 

блоками, а за навчальними дисциплінами; 

- під час організації навчального процесу враховувати норми наказу МОН України від 

26.01.2015 № 47. 

  



4. 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 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

ОП “Мости і транспортні тунелі” має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та 

стратегії ОДАБА, у тому числі володіння методами розрахунку і конструювання несучих 

елементів мостових конструкцій та інших інженерних споруд мостового переходу; 

урахування законів взаємодії підземних транспортних споруд з оточуючим грунтом для 

вирішення професійних задач під час їх проектування та реконструкції (використання 

автоматизованого проектування PLAXIS); оцінювання технічного стану, залишкового 

ресурсу і підвищення ресурсу будівельних об'єктів; володіння методами проведення 

інженерних вишукувань; оформлення закінчених проектно-конструкторських робіт. 

 

 

2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням 

позицій та потреб заінтересованих сторін (стейкхолдерів).  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Під час створення ОП були враховані пропозиції стейкхолдерів (студентів, роботодавців та 

науковців) в частині оформлення проектно-конструкторських робіт, ознайомлення з 

сучасними європейськими стандартами, виконання підземних інженерних вишукувань. 

Під час зустрічей з гарантом ОП, академічним персоналом, студентами і роботодавцями 

було підтверджено врахування позицій та потреб заінтересованих осіб. 

 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Тенденції розвитку ОП ґрунтуються на позиціях сталого розвитку Південного регіону 

України, і країни в цілому, враховуючи попит на спеціалістів-мостовиків, що набирає 

значущості щодо стану мостових комплексів у всій країні. Ці факти дістали своє 

підтвердження на зустрічах з роботодавцями, менеджментом ЗВО і гарантом ОП. Також 

потрібно відзначити кількість публікацій за цією темою та проведення міжнародних 

конференцій, що свідчить про зацікавленість різних сторін у розвитку цієї ОП. Крім того, 



компетентності, програмні результати навчання, що набувають і якими оволодівають 

здобувачі свідчать про прогресивний, наукоємний підхід до формування кваліфікованих 

кадрів, що володіють знаннями як в області проектування і розрахунку мостових 

конструкцій та інженерних комплексів, так і інформаційних технологій, управління і 

вдосконалення транспортної національної системи. 

Основні тенденції розвитку даної ОП побудовані на вимогах ДБН В.2.3-22:2009 «Мости та 

труби. Основні вимоги проектування» щодо забезпечення достатньої несучої здатності 

прогонових конструкцій за першою та другою групами граничних станів.  

Галузевий контекст для даної освітньої програми передбачає здатність розробляти проекти 

транспортних шляхів і споруд з використанням засобів спеціалізованого автоматизованого 

проектування. 

Під час формування (оновлення) ОП “Мости і транспортні тунелі” кафедрою було 

враховано досвід Національного університету “Львівська політехніка” і Білоруського 

національного технічного університету. 

 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Оскільки стандарт вищої освіти за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія” 

відсутній, то аналіз програмних результатів ОП “Мости і транспортні тунелі” показав їх 

відповідність вимогам НРК у цілому. Інтегральна компетентність, що визначена ОП, також 

відповідає узагальненій характеристиці кваліфікаційного рівня «магістр» НРК. Для 

визначення компетентностей та програмних результатів навчання враховані дескриптори 

кваліфікацій другого (магістерського) рівня вищої освіти НРК, відповідно до яких 

визначено загальні, фахові компетентності та програмні результати навчання. 

 

 

  



Загальний аналіз щодо Критерію 1 

 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1: 

Не на формальному рівні враховуються пропозиції стейкхолдерів (студентів, роботодавців 

та науковців) під час створення та обговорення ОП. Це було підтверджено під час 

проведення відповідних фокус-груп. 

 

 

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

В ОП “Мости і транспортні тунелі”, що була надана Національним агентством і 

розташованої на сайті ОДАБА, встановлені окремі відмінності. Експертною групою 

опрацьовано варіант ОП, що розміщено на сайті ОДАБА 

(http://odaba.edu.ua/upload/files/OP-MiTT_skan_1.pdf). 

З пояснень гаранта ОП це сталось з сутто технічної помилки. 

 

 

Рівень відповідності Критерію 1: 

Рівень B 

 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1: 

Проектування та цілі ОП “Мости і транспортні тунелі” загалом відповідають першому 

критерію якості, оскільки експертна група вважає існуючий недолік несуттєвим. 

  

http://odaba.edu.ua/upload/files/OP-MiTT_skan_1.pdf


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) 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Обсяг ОП “Мости і транспортні тунелі” складає 90 кредитів ЄКТС, що відповідає вимогам 

законодавства. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Зміст і структура ОП є чіткими. ОК складають логічну взаємопов’язану систему та 

забезпечують досягнення РН і заявлених цілей в цілому. 

 

3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності 

(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Об’єктами вивчення ОП є процеси, що пов'язані з проектуванням, зведенням і 

експлуатацією мостів і транспортних тунелів. 

Передбачені ОП компоненти надають студенту вміння визначати міцність, жорсткість, 

стійкість і деформативність конструкцій металевих та залізобетонних мостів та ïх окремих 

елементів; уміння застосовувати основні положення опору матеріалів та будівельної 

механіки; використовуючи існуючі технології будівництва розробляти технологічну карту 

до будь-якого будівельного процесу при будівництві. 

 

4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної 

освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти 

навчальних дисциплін у обсязі, передбаченому законодавством. 

  



Факти, докази та їх аналіз: 

Вибір навчальних дисциплін студентами здійснюється виключно за блоками. Така 

практика спостерігається і на інших ОП за цією спеціальністю. 

Під час спілкування з гарантом ОП, НПП кафедр і керівництвом ОДАБА були наведені 

проекти навчальних планів на 2020/2021 навчальний рік за спеціальністю 192 “Будівництво 

та цивільна інженерія”, де вибір індивідуальної освітньої траєкторії студентів буде 

відбуватись тільки за навчальними дисциплінами. 

 

5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 

вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 

діяльності. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

ОП і навчальним планом передбачена практична підготовка магістрів обсягом 6 кредитів 

ЄКТС. Матеріали щодо проходження практик (Положення про організацію практик, Форма 

договорів на проведення практик базовий та індивідуальний, щоденник практики/форма) 

знаходяться у вільному доступі на сайті ОДАБА. Студенти мають можливість здобути 

компетентності, необхідні у подальшій професійній діяльності. 

 

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft 

skills), що відповідають заявленим цілям. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

ОП містить освітні компоненти, які забезпечують набуття соціальних навичок. 

У рамках компоненти «Філософія творчості» забезпечується набуття на заняттях таких 

соціальних навичок як ефективна комунікація, кооперація, запобігання ескалації та 

розв’язання конфліктів шляхом проведення дискусій, виступів здобувачів з доповідями на 

обрану тему та обговорення цих виступів. В рамках компоненти «Іноземна мова 

(спецкурс)» розвиваються навички ведення діалогу зі співрозмовником. В рамках 

компонент «Обстеження та випробування автодорожніх мостів», «Організація будівництва, 

ремонту і реконструкції транспортних споруд», «Оптимальне проектування транспортних 

споруд» та подібних розвиваються навички розв’язання професійних проблем, складних 

задач і ухвалення рішень. 

 

 

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

наявності). 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Оскільки стандарт вищої освіти не затверджений, то при при розроблені ОП “Мости і 

транспортні тунелі” були враховані відповідні нормативно-правові акти України, у тому 

числі Національний класифікатор України “Класифікатор професій ДК 003:2010”. 

 



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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

У навчальному плані денної форми навчання розподіл кредитів є логічним. 

Для з’ясування завантаженості здобувачів ОП “Мости і транспортні тунелі” 

застосовуються опитування студентів, взаємодія із студентськими організаціями, 

спостереження з боку кураторів, викладачів та керівників з подальшим колективним 

обговоренням на засіданні кафедри. Основні проблеми, які були озвучені під час зустрічей 

з фокус-групами це: відсутність у здобувачів досвіду з організації та раціонального 

розподілу часу самостійної роботи, здобувачі не повною мірою використовують внутрішні 

ресурси академії для самонавчання. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

На ОП “Мости і транспортні тунелі” форма дуальної освіти не впроваджена. 

 

 

Загальний аналіз щодо Критерію 2 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2: 

Фокус на практичну складову. Необхідно відзначити зв’язок з виробництвом, прикладний 

характер навчання та його направлення на досконале знання нормативно-правової та 

інструктивної бази, що існує сьогодні. 

 

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

Вибір навчальних дисциплін студентами здійснюється виключно за блоками. Така 

практика спостерігається і на інших ОП за цією спеціальністю. 

 

Рівень відповідності Критерію 2: 

Рівень B 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2: 

Структура і зміст ОП “Мости і транспортні тунелі” загалом відповідають другому критерію 

якості, оскільки експертна група вважає окремі недоліки несуттєвими. 

 

  



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.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Під час виїзної акредитації експертна група пересвідчилась, що правила прийому на 

навчання оприлюднені на офіційному сайті закладу є чіткими та зрозумілими. 

(http://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priyomu_do_Odeskoi_derzhavnoi_akademii_budivnitst

va_ta_arhitekturi_v_2019_rotsi_zi_zminami.pdf) Також існує програма фахового вступного 

випробування, яка оновлюється щорічно з урахуванням потреб та побажань стейкхолдерів. 

Програма затверджується головою приймальної комісії академії  після обговорення на 

методичній раді факультету та на засіданнях кафедри. 

 

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

освітньої програми.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Правила прийому на навчання за ОП враховують особливості, викладені у програмі 

вступних випробувань, яка оприлюднена на офіційному веб-сайті ЗВО. Форма та зміст 

фахових випробувань дозволяють визначити достатність рівня початкових 

компетентностей, потрібних для навчання за ОП “Мости і транспортні тунелі”. Програма 

вступних випробувань розробляється фаховими та предметними комісіями, що відповідає 

вимогам «Положення про приймальну комісію ОДАБА» 

http://odaba.edu.ua/upload/files/2._Polozhennya_pro_priymalnu_komisiyu.pdf. 

Програми фахового вступного випробування та додаткового фахового вступного 

випробування у формі співбесіди для вступу на освітню програму з фаху викладена на 

сайті академії. До фахового вступного випробування допускаються вступники, що мають 

бакалаврський рівень підготовки за спорідненими спеціальностями, отримавши прохідний 

бал на додатковому фаховому вступному випробуванні у формі співбесіди. Фахове вступне 

випробування проводиться у формі тестування. Такий підхід дає змогу врахувати 

специфіку ОП та відібрати найбільш підготовлених та професійно спрямованих 

абітурієнтів. На зустрічі експертної групи з гарантом і адміністративним персоналом було 

підтверджено, що в межах однієї спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” 

конкурсні завдання за кожною ОП враховують індивідуальні специфіку і компетентності 

кожної ОП, що має набути здобувач освіти як магістр за відповідною ОП. За звітний період 

Правила прийому до академії змінювалися щороку на підставі Умов прийому на навчання 

до закладів вищої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України, та інших 

нормативних документів, що регламентують питання вступу до закладів вищої освіти - 

http://odaba.edu.ua/enrollee/acceptance-commission/introductory-and-creative-testing-programs. 
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3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших 

закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про 

визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є 

доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час 

реалізації освітньої програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Перезарахування результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час 

академічної мобільності в Одеській державній академії будівництва та архітектури  

здійснюється відповідно до Положення про академічну мобільність 

(http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_akademichnu_mobilnist_ODABA_1.pdf). 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Положенням про організацію освітнього процесу 

http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf та 

Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті 

ОДАБА регулюється визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної 

освіти: http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozh_viznannya_rezultativ_neformalnoi_osviti.pdf. 

Прикладів потреби визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті за 

освітньо-професійною програмою “Мости і транспортні тунелі”, не встановлено. 
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Загальний аналіз щодо Критерію 3 

 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3: 

До сильних сторін можна віднести чіткі та зрозумілі правила вступу, перезарахування 

результатів навчання отриманих в інших ЗВО на ОП “Мости і транспортні тунелі”, які 

враховують особливості самої освітньої програми та розміщені на сайті закладу.  

 

 

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

Недоліком є відсутність програми фахового вступного випробування на офіційному сайті 

академії. Рекомендується в подальшому вчасно розміщувати програму фахового вступного 

випробування на офіційному сайті академії. 

 

 

Рівень відповідності Критерію 3: 

Рівень B 

 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3: 

ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідає визначеному критерію з 

недоліками, що не є суттєвими.  

  



Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою 

 

1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній 

програмі цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам 

студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Вивчення освітніх компонентів здійснюється із застосуванням різних методів, які 

передбачені «Положенням про організацію освітнього процесу ОДАБА» 

(http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu.pdf) та 

робочими програмами навчальних дисциплін. Викладання проводиться у вигляді лекцій, 

практичних занять, лабораторних робіт та самостійної роботи студентів. 

Усі форми навчання забезпеченні навчально-методичними матеріалами. 

 

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 силлабуса або в інший подібний спосіб). 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв 

оцінювання у межах окремих освітніх компонентів знаходиться на сайті ОДАБА у вигляді 

силабусів (http://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/opp-bridges-and-tunnels). 

 

3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації 

освітньої програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої 

програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Науково-педагогічними працівниками випускаючих кафедр виконується науково-дослідна 

робота, до якої активно залучаються здобувачі вищої освіти за цією спеціальністю 

(Положення про науково-дослідну роботу студентів 

http://odaba.edu.ua/upload/files/POLOZHENNYA_pro_naukovo-doslidnu_robotu_studentiv.pdf). 

На базі кафедр ЗВО створені та функціонують студентські наукові гуртки 

(http://odaba.edu.ua/upload/files/Nakaz_pro_gurtki_27.09.2019_228od.pdf). 

Під час зустрічей з фокус-групою студентів встановлено, що ці “гуртки” не користуються 

популярністю серед студентів. 

ОДАБА забезпечує поєднання навчання і досліджень (наукового і практичного 

спрямування) під час реалізації ОП. Науково-дослідна робота здобувачів регламентується 

Положенням про науково-дослідну роботу студентів 

(http://odaba.edu.ua/upload/files/POLOZHENNYA_pro_naukovo-

doslidnu_robotu_studentiv.pdf). Зокрема, відбувається поєднання навчання і досліджень 

шляхом проведення таких видів діяльності, як написання курсових і кваліфікаційних робіт, 

проходження практики у виробничих умовах, написання статей у різних збірниках, участь 

у науково-творчих гуртках тощо. Це підтверджується здобувачами освіти і фактом 

http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu.pdf
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оприлюднення публікацій студентів у збірниках наукових робіт 

https://odababti.wixsite.com/btimbg/naukova-robota-studenta, участю в наукових конференціях 

тощо. 

 

4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст 

освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Більшість освітніх компонент ОП базуються на виконанні розрахунків міцності, стійкості, 

тріщиностійкості, деформативності конструкцій споруд, методики яких регламентовані 

нормативно-інструктивними документами (ДБН і ДСТУ). 

На базі ЗВО створені та функціонують такі підрозділи: лабораторія «Основи, фундаменти і 

підземні споруди», науково-дослідна лабораторія по геотехнічному моніторингу, науково-

дослідний інститут «Проектування та обстеження будівель і конструкцій», науково-

дослідна лабораторія діагностики конструкцій і будівель, науково-дослідна лабораторія 

«Обстеження будівель і споруд», науково-дослідна лабораторія «Конструкції з металу, 

дерева і пластмас». Результати досліджень цих підрозділів використовуються під час 

оновлення змісту освітніх компонент ОП. 

 

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

закладу вищої освіти. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Учасники освітнього процесу мають можливість користуватися загальнодоступними 

міжнародними інформаційними ресурсами та базами даних, зокрема є доступ до 

наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. 

Згідно з угодою про співпрацю між Університетом ПІВНІЧ (Хорватія) та ОДАБА 3 

магістри пройшли місячне навчання у Хорватії. 
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Загальний аналіз щодо Критерію 4 

 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4: 

Залучення студентів до участі у міжнародних проектах і виконання науково-дослідних 

робіт. 

 

 

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

Дещо формалізована робота студентських наукових гуртків. 

 

 

Рівень відповідності Критерію 4: 

Рівень B 

 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4: 

Навчання та викладання за ОП “Мости і транспортні тунелі” загалом відповідають 

четвертому критерію якості, оскільки експертна група вважає окремі недоліки 

несуттєвими. 

  



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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти 

оприлюднюються на веб сайті академії та доводиться до відома студентів викладачами на 

першому занятті. Також існує Положення про організацію освітнього процесу в ОДАБА 

(http://odaba.edu.ua/upload/files/1576069729567250.pdf). Інструментом контрольних заходів є 

накопичувальна система оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти, яка 

підвищує їхню мотивацію до активного навчання, систематичної самостійної роботи 

протягом семестру, а також встановлення постійного зворотного зв'язку та коригування їх 

освітньої діяльності.  

 

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

наявності). 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

За відсутності стандарту вищої освіти державну атестацію передбачено у формі дипломної 

роботи магістра, зміст якої регламентується дескрипторами Національної рамки 

кваліфікацій для 8-го освітньо-кваліфікаційного рівня. Робота передбачає розв’язання 

завдання або практичної задачі в будівельній галузі. Захист кваліфікаційних робіт, їх зміст 

та структура регламентується “Положенням про атестаційну випускну роботу на здобуття 

освітнього ступеня магістра в ОДАБА” 

(http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_atestatsiynu_vipusknu_robotu_magistr_1.pdf)

. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про систему 

оцінювання знань та вмінь студентів ОДАБА, який розміщено на сайті академії за 

посиланням 

(http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan_ta_vmin_stude

nti.pdf). Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в ОДАБА 

(http://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_osvitniy_protses_08_2018.pdf) прозорість, 

неупередженість, оцінювання досягнень студентів є одним із принципів забезпечення 

якості освітнього процесу. Об’єктивність екзаменаторів забезпечується: однаковими 

http://odaba.edu.ua/upload/files/1576069729567250.pdf
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умовами для всіх здобувачів (тривалість контрольного заходу, його зміст та кількість 

завдань, механізм підрахунку результатів тощо) та відкритістю інформації про ці умови, 

єдиними критеріями оцінки, оприлюдненням строків здачі контрольних заходів, 

можливістю застосування комп’ютерного тестування знань. Також встановлюються єдині 

правила перездачі контрольних заходів, оскарження результатів атестації. Крім того, для 

об’єктивності проведення захисту курсових робіт (проектів) та звітів з усіх видів практик 

створюється комісія у складі трьох викладачів кафедри. Формування складу 

екзаменаційних комісій здійснюється відповідно до Положення про екзаменаційну комісію 

ОДАБА (http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_EK.pdf). Захист атестаційних робіт 

проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії. Оцінки виставляє кожний 

член комісії, а голова підсумовує їх результати по кожному студенту. Здобувачі та інші 

особи можуть вільно здійснювати аудіо-, відео-фіксацію процесу захисту атестаційної 

роботи. Випадків оскарження результатів контрольних заходів та атестації здобувачів ОП 

«Мости та транспортні тунелі», а також конфлікту інтересів не було. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

ОДАБА постійно популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти та 

викладачів. На сайті академії розміщені: Положення про організацію освітнього процесу в 

ОДАБА (http://odaba.edu.ua/upload/files/1576069729567250.pdf), Положення про систему 

оцінювання знань та вмінь студентів у ОДАБА 

(http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan_ta_vmin_stude

nti.pdf) і Кодекс про академічну доброчесність в ОДАБА 

(http://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf), Положення про магістерські 

роботи(http://odaba.edu.ua/academy/public-information/the-educational-process/provision-of-

educational-process). Випускова кафедра за цією ОП проводить перевірки кваліфікаційних 

робіт на тестові запозичення. Перевірка здійснюється за допомогою онлайн-сервісу 

Unicheck компанії ТОВ “Антиплагиат”. Під час співбесіди з допоміжними (сервіснимими) 

структурними підрозділами, було з'ясовано, що з ТОВ “Антиплагиат” підписано договір 

про співпрацю строком на 5 років. Раніше перевірка проводилась безкоштовними online 

ресурсами.    
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Загальний аналіз щодо Критерію 5 

 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5: 

Наявність чітких та зрозумілих форм контрольних заходів, що є доступними для всіх 

учасників освітнього процесу, і які забезпечують об’єктивність  екзаменаторів та 

включають процедури запобігання та врегулювання конфліктних ситуацій.  

 

 

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

Перевірка на плагіат курсових робіт студентів немає системного характеру, результати 

таких перевірок не зафіксовані в документах. 

Рекомендації: удосконалити механізм перевірки студентських робіт на наявність текстових 

запозичень за ОП “Мости і транспортні тунелі” і в ОДАБА в цілому. 

 

 

Рівень відповідності Критерію 5: 

Рівень B 

 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5: 

ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідає визначеному критерію з 

недоліками, що не є суттєвими.  

  



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.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Академічна та професійна кваліфікація викладачів, які  задіяні у реалізації ОП “Мости і 

транспортні тунелі”, забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та 

програмних результатів навчання. Підбір викладачів здійснюється з огляду на цілі ОП, 

компетентності та програмні результати навчання, якими мають оволодіти студенти.освіти. 

 

Згідно з відомостями про СО, тільки окремі викладачі мають професійний досвід роботи.  

 

2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити 

необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Процедура добору викладачів відбувається згідно з “Положенням про порядок проведення 

конкурсного відбору” 

(http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_poryadok_konkursnogo_vidboru_NPP_ODA

BA_ZI_ZMINAMI_dlya_SAYTA.pdf). 

Закладом та кафедрою встановлені вимоги (пріоритети), які спираються на науковий та 

науково-викладацький досвід і знання, з критеріями відповідності до спеціальності.   

 

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

 

Факти, докази та їх аналіз: 

ОДАБА активно залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу в : 

стажуванні науково-педагогічних працівників; розробленні та вдосконаленні ОП, 

навчальних планів, робочих програм дисциплін; узгодженні тематики атестаційних робіт та 

курсових проектів, у проведенні атестації здобувачів вищої освіти. 

Кафедра залізобетонних конструкцій та транспортних споруд співпрацює з провідними 

науково-дослідними установами України у сфері проектування мостів (ДП «ДерждорНДІ») 

та будівельних конструкцій (ДП НДІБК). 

Залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу здійснюється через 

створені філії кафедр на таких підприємствах: «АФБ АСПЕКТ», ТОВ «Модуль-Юг», 

Адміністрація морського порту «Южний», ТОВ «Столична спеціалізована компанія 

«УКРКОНЛАСТИНГ», ПП ТОВ «Стальпроект АБ», де відбуваються виїзні практичні 

заняття для здобувачів, екскурсії, переддипломна практика, науково-дослідницька 

діяльність магістрів та апробація їх досліджень. Це підтвердили студенти під час зустрічі з 

фокус-групою. 

 

http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_poryadok_konkursnogo_vidboru_NPP_ODABA_ZI_ZMINAMI_dlya_SAYTA.pdf
http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_poryadok_konkursnogo_vidboru_NPP_ODABA_ZI_ZMINAMI_dlya_SAYTA.pdf


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

галузі, представників роботодавців.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

У свій час Карпюк В.М., Клименко Є.В., Шеховцов І.В. брали активну участь у 

розробленні державних норм з проектування залізобетонних конструкцій та 

сейсмостійкого будівництва. Окремі науково-педагогічні працівники ОДАБА за 

сумісництвом є професіоналами-практиками у різних галузях виробництва. Ці викладачі 

залучаються до освітнього процесу за ОП для проведення вибіркових лекційних занять. 

Залучення представників роботодавців здійснюється шляхом проведення для здобувачів 

екскурсій на філіях кафедр. 

 

5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у 

співпраці з іншими організаціями.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Головними умовами для професійного зростання викладачів ОДАБА є інформаційна і 

матеріальна підтримка. Викладачі підвищують свій професійний рівень в результаті 

стажувань, участі у міжнародних науково-практичних конференціях, під час проходження  

курсів з вивчення нових технологій виробництва та нових методів і форм навчання. 

 

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

В ОДАБА діє система заходів стимулювання розвитку викладацької майстерності науково-

педагогічних працівників, яка передбачає заохочення та стимулювання, і регламентується 

нормативно-правовою базою ОДАБА («Положення про преміювання працівників ОДАБА» 

http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_premiyuvannya_pratsivnikiv_ODABA.pdf). 

  



Загальний аналіз щодо Критерію 6 

 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6: 

Академія залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу за освітньою 

програмою. Викладачі обираються на прозорій конкурсній основі, регулярно підвищують 

рівень кваліфікації, проходять стажування, а також заохочуються зі сторони академії. 

Співпраця та проходження окремих занять на підприємствах. 

 

 

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

Більшість представників викладацького складу не мають досвіду практичної роботи. 

 

 

Рівень відповідності Критерію 6: 

Рівень B 

 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6: 

Людські ресурси за ОП “Мости і транспортні тунелі” загалом відповідають шостому 

критерію якості, оскільки експертна група вважає окремі недоліки несуттєвими 

  



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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Під час проведення виїзної акредитаційної експертизи було встановлено, що фінансове, 

матеріально-технічне, інформаційне забезпечення освітнього процесу є достатнім для 

підготовки фахівців за Освітньою програмою. А саме наявність комп'ютерних класів та 

відповідного програмного забезпечення, аудиторії оснащені мультимедійними засобами, 

наявне лабораторне обладнання: преси на 1000 і 500 т, установки на випробування 

сейсмічної стійкості стін, стенд для попереднього напруження, машини для визначення 

механічних випробувань конструкцій з залізобетону та металу, низькотемпературна 

камера, парова камера, прилад для вимірювання міцності бетону з використанням 

технології ультразвуку, молоток Шмидта, обладнання для визначення механічних 

характеристик матеріалів, установка для вимірювання деформацій матеріалів тощо. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Безпосередньо, під час проведення виїзної експертизи через інтерв’ювання студентів та 

викладачів було встановлено, що всі учасники освітнього процесу мають безоплатний 

доступ до необхідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, що є необхідними для 

здійснення навчальної, викладацької та наукової діяльності в межах ОП. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

ОДАБА створено освітнє середовище, яке задовольняє потреби та інтереси студентів та є 

безпечним для їхнього життя і здоров’я. Зазначимо, що освітнє середовище перебуває в 

процесі постійного удосконалення із врахуванням потреб студентів. 

 

4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та 

соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою. 

  



Факти, докази та їх аналіз: 

Консультативна, освітня, інформаційна, організаційна, соціальна підтримка для здобувачів 

вищої освіти організована через кураторів, деканат факультету та директорат інституту. У 

разі потреби деканат надає потрібну інформацію та лобіює інтереси студентства. В ОДАБА 

наявний інститут кураторства, який забезпечує організаційну, консультативну підтримку. 

Під час опитування студентів було з’ясовано, що органи студентського самоврядування 

задіяні в вирішенні конфліктних ситуацій. 

 

5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з 

особливими освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

В ОДАБА запроваджено елементи для створення умов для реалізації права на освіту осіб з 

особливими освітніми потребами, що регламентується такими документами: «Порядок 

супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян 

похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території 

ОДАБА» (http://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok.pdf), «Звіт по маломобільним групам» 

(http://odaba.edu.ua/upload/files/malamobilni_grupi.pdf). Існує система дистанційного 

навчання. Зазначеної категорії осіб на освітній програмі немає. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Під час виїзної акредитаційної експертизи та проведення інтерв’ювання зі здобувачами 

вищої освіти та науково-педагогічними працівниками було з’ясовано, що у разі виникнення 

конфліктних ситуацій учасники освітнього процесу мають право звернутись до керівництва 

академії або керівників структурних підрозділів ЗВО особисто, звернутися зі скаргою 

письмово, усно, через електронний ресурс. Урегулювання конфлікту інтересів у ОДАБА 

здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та 

«Антикорупційної програми ОДАБА» (http://odaba.edu.ua/upload/files/Antikorupcyna-

programa-akademyi-1.pdf). Конфліктні ситуації пов’язані із сексуальним домаганням, 

булінгом, дискримінацією серед учасників освітнього процесу регулюються «Положенням 

про запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов'язаних із сексуальними 

домаганнями і дискримінацією в ОДАБА» 

(http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozh_pro_zapobigannya_.pdf), а також «Положенням про 

врегулювання конфліктних ситуацій» 

(http://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf). 

  



Загальний аналіз щодо Критерію 7 

 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7: 

Сильною стороною є достатня матеріально-технічна база та підтримання у робочому стані 

унікальних зразків обладнання (преси на 1000 і 500 т). 

Існує чітка і зрозуміла політика процедури вирішення конфліктних ситуацій. 

 

 

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

Недоліком є не врахування останніх тенденцій розвитку програмного забезпечення. Не 

дивлячись, на факт надання психологічної допомоги, яка надається викладачем психології, 

самої психологічної служби немає. 

Рекомендації: Вести в освітній процес такі програмні комплекси, як Revit, тощо. Створити 

психологічну службу. 

 

 

Рівень відповідності Критерію 7: 

Рівень B 

 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7: 

ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідає визначеному критерію з 

недоліками, що не є суттєвими.  

  



Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми 

 

1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення, 

затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу і періодичного перегляду освітньої 

програми “Мости і транспортні тунелі” регламентуються Положенням про організацію 

освітнього процесу ОДАБА 

(http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu.pdf). 

Перегляд ОП здійснюється щорічно та регламентується Положенням про внутрішнє 

забезпечення якості освіти 

(http://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vnutrishnyu_sistemu_yakosti_osviti.pdf) 

 Під час інтерв'ювання здобувачів вищої освіти, студентського самоврядування, 

роботодавців було підтверджено, що при формуванні ОП їх пропозиції були враховані. .   

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Під час інтерв’ювання було з’ясовано, що серед здобувачів вищої освіти проводиться 

загальне анкетування, кафедральне анкетування, особисте спілкування. Наприклад за 

результатами останнього опитування 17.05.18 були виявлені такі критерії перегляду 

відповідних ОП «Мости та транспортні тунелі»: здобувач вищої освіти Юрійчук Р.І. 

запропонував надавати здатність оформляти закінчені проектно-конструкторські роботи 

відповідно до виробничих вимог; випускник ОП Попичко С.М. запропонував надавати 

здатність орієнтуватися у сучасних вітчизняних та європейських нормативних документах. 

З урахуванням зазначених критеріїв було переглянуто зміст таких дисциплін ОП «Мости та 

транспортні тунелі»: «Проектування металевих мостів і споруд», «Проектування 

залізобетонних мостів і споруд», «Інформаційні технології проектування транспортних 

споруд», «Металеві мости середніх прольотів», «Проектування тунелів». Зміни стосуються 

оформлення проектно-кошторисної документації та поглибленого вивчення європейських 

нормативних документів щодо проектування мостів та транспортних тунелів та порівняння 

їх з вітчизняними нормами. Під час проведення інтерв’ювання з представниками 

студентського самоврядування було з’ясовано, що вони включені до складу органів 

громадського самоврядування академії, вчених рад інститутів, Вченої ради академії, 

органів студентського самоврядування. 

 

3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного 

перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери. 

  

http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu.pdf
http://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vnutrishnyu_sistemu_yakosti_osviti.pdf


Факти, докази та їх аналіз: 

Під час інтерв’ювання роботодавців було з’ясовано, що роботодавці безпосередньо 

залучаються до процесу періодичного перегляду освітньої програми. Наприклад, заступник 

начальника Служби автомобільних доріг в Одеській області Лещенко С.В. в 2019 р. 

запропонував надавати здобувачам вищої освіти навички роботи у програмному комплексі 

PLAXIS. Запропоновані рекомендації враховані в рамках компоненти «Механіка та 

проектування підземних транспортних споруд» 

(file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/Te

mpState/Downloads/Механіка%20та%20проектування%20підземних%20транспортних%20с

поруд%20(1).pdf) тощо. 

 

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

випускників освітньої програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Процедура збирання інформації щодо кар’єрного росту випускників освітньої програми 

«Мости та транспортні тунелі» в ОДАБА проводиться декількома шляхами: анкетування, 

опитування через соціальні мережі, телефонне опитування, особисте спілкування. Одним з 

інструментів комунікації з випускниками освітньої програми «Мости та транспортні 

тунелі» є асоціація випускників ОДАБА (http://odaba.edu.ua/academy/association-graduates-

academy). 

 

5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на 

виявлені недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої 

програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Під час виїзної акредитаційної експертизи було з’ясовано, що в ОДАБА існує відділ 

моніторингу та якості освіти у складі центру організації освітнього процесу, який 

спирається на Положення про забезпечення якості освітньої діяльності 

(http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_zabezpechennya_yakosti_OD_2.pdf) та 

Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти 

(http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.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. 
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Факти, докази та їх аналіз: 

Під час попередньої акредитації спеціальності 8.06010106 “Мости і транспортні тунелі” у 

травні 2014 р. були висловлені зауваження, що дозволяють поліпшити якість підготовки 

фахівців. За період з 2014 р. викладачами кафедри усі зауваження усунені. 

Асистент кафедри Агаєва Ольга Айярівна захистила дисертацію на тему «Розрахункова 

надійність прогонових залізобетонних конструкцій» за спеціальністю 05.23.01 “Будівельні 

конструкції, будівлі та споруди”. 

Викладачами кафедри написано 7 монографій та навчальних посібників. 

На кафедрі є три ліцензії на використання ПК «ЛИРА-САПР» і демонстраційна версія ПК 

Plaxis. На кафедрі Будівельної механіки придбана ліцензія на ПК ANSIS, доступ до роботи 

з яким мають усі магістри ОП “Мости та транспортні тунелі”. 

Бібліотечний фонд систематично поповнюється сучасною науковою літературою, в тому 

числі і в електронному вигляді. 

 

7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє 

постійному розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Під час зустрічі з НПП підтверджено, що в академічній спільноті ОДАБА є культура 

якості, яка сприяє постійному розвитку даної ОП та освітньої діяльності за цією ОП. 

ОДАБА сприяє залученню учасників академічної спільноти до процедур внутрішнього 

забезпечення якості ОП. Такі процедури передбачають: розробку, моніторинг та 

періодичний перегляд ОП; періодичний перегляд навчальних планів та змісту робочих 

програм навчальних дисциплін із залученням партнерів з України та світу; участь 

представників наукових закладів в комісіях з захисту магістерських атестаційних робіт; 

обговорення проектів освітніх програм на засіданнях Вченої ради ОДАБА; підвищення 

кваліфікації науково педагогічних працівників у провідних наукових і навчальних закладах 

України; забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату. 

  



Загальний аналіз щодо Критерію 8 

 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8: 

Реальне залучення студентів і роботодавців до розроблення та оновлення ОП “Мости і 

транспортні тунелі”. 

Сильною стороною є залучення до перегляду освітніх програм, як здобувачів вищої освіти, 

так і роботодавців. 

 

 

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

Для обізнаності освітньої спільноти рекомендується в подальшому інформацію з 

пропозиціями студентської спільноти, випускників академії, роботодавців і викладачів 

стосовно покращення освітньої програми і внесених до неї змін оприлюднювати на 

сторінці освітньої програми на сайті академії. 

 

 

Рівень відповідності Критерію 8: 

Рівень B 

 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8: 

ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідає визначеному критерію з 

недоліками, що не є суттєвими.  

  



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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Нормативну основу, що регулює права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу в 

ОДАБА, складають: закони України «Про освіту»; «Про вищу освіту»; «Про наукову та 

науково-технічну діяльність»; розпорядчі нормативно-правові документи Президента 

України, Кабінету Міністрів України, МОН України, інших міністерств та відомств. В 

ОДАБА права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюються такими 

документами: Статутом (наказ МОН України від 06.02.2017 № 175) 

(http://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf); Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку ОДАБА 

(http://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_vnutrishnogo_trudovogo_rozporyadku_Dodatok_2_kol.

dogovoru..pdf), затвердженими на конференції трудового колективу академії (протокол від 

05.05.2017 № 1); Положенням про організацію освітнього процесу 

(http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu.pdf) 

(Рішення Вченої ради Одеської державної академії будівництва та архітектури від 

31.08.2018, протокол № 1).  

Документи, які регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, а також 

інша інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на 

офіційному сайті ОДАБА в розділі «Публічна інформація» 

(http://odaba.edu.ua/academy/public-information). 

 

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 (стейкхолдерів). 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

ОП “Мости і транспортні тунелі” та її компоненти за спеціальністю 192 “Будівництво та 

цивільна інженерія” оприлюднено на офіційному сайті ОДАБА 

(http://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/opp-bridges-and-tunnels). 

 

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 (стейкхолдерів) та суспільства. 
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Факти, докази та їх аналіз: 

ОДАБА своєчасно оприлюднює на своєму офіційному сайті всю необхідну інформацію про 

ОП, включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти ОП “Мости і 

транспортні тунелі”. Всю важливу інформацію про освітню діяльність в цілому академія 

оприлюднює в стрічці новин на своєму сайті. Під час виїзної експертизи експертною 

групою було проведено відповідне опитування серед студентів та роботодавців і 

встановлено, що така форма оприлюднення інформації, її достовірність та наповненість є 

належною. 

 

 

Загальний аналіз щодо Критерію 9 

 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9: 

Оприлюднена інформація на офіційному сайті ОДАБА і сайті кафедри є доступною та 

зрозумілою. На сайті оприлюднена вся необхідна інформація про ОП “Мости і транспортні 

тунелі” зі спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”. Інформація є чіткою та 

зрозумілою.  

 

 

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

Система пошуку на офіційному сайті академії є не зовсім ефективною, особливо пошуку 

нормативних документів. Під час попереднього аналізу наданих документів було 

встановлено, що посилання на окремі документи на сайті були неактивні. 

Рекомендація - покращити систему пошуку та постійно оновлювати відповідну 

документацію на сайті ОДАБА. 

 

 

Рівень відповідності Критерію 9: 

Рівень B 

 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9: 

ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідає визначеному критерію з 

недоліками, що не є суттєвими.  

  



5. Інші спостереження 

 

У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження та зауваження, 

пов’язані із освітньою програмою, освітньою діяльністю за цією програмою або процедурою 

проведення акредитації. 

 

 

Вважаємо за доцільне наголосити про таке: 

1. Одночасна перевірка 5 членами експертної групи 4 ОП у ті самі терміни, що і 

аналогічна перевірка 3 членами однієї ОП не є рівнозначними. Така робота вимагає 

значно більших зусиль, витрат часу під час перевірки і також підготовки 4 звітів, 

ніж тільки одного. 

2. Пропонуємо на етапі формування експертної групи не включати до неї фахівців за 

іншими спеціальностями, оскільки це ускладнює прийняття загального рішення з 

питань, пов'язаних з особливостями даної спеціальності та ОП. 

  



6. Підсумки 

 

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня 

програма, що акредитується, відповідає Критеріям за наступними рівнями відповідності: 

 

Критерій Рівень відповідності 

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B 

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B 

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів 

навчання 

Рівень B 

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B 

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої 

освіти та академічна доброчесність 

Рівень B 

Критерій 6. Людські ресурси Рівень B 

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B 

Критерій 8. Внутрішнє  забезпечення якості освітньої програми Рівень B 

Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B 

 

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації 

ОП, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, відсутні. 

 

До звіту додається: 

 

☐ дорадчий висновок представника роботодавців 

 

☐ окремі думки членів експертної групи 

 

☒ програма відвідування ЗВО 

 

☐ інші документи 

 

 

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. 

 

Голова експертної групи (електронний підпис)  (Інатенко А.В.) 

 

Члени експертної групи (електронні підписи)  (Косячевська С.М.) 

 

(Мозговий А.О.) 

 

(Рябчій В.В.) 

 

(Крисько М.Г.) 


