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Відомості про самооцінювання
Загальні відомості

Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 172

Повна назва ЗВО Одеська державна академія будівництва та архітектури

Ідентифікаційний код ЗВО 02071033

ПІБ керівника ЗВО Ковров Анатолій Володимирович

Посилання на офіційний веб-сайт ЗВО www.ogasa.org.ua

Реєстраційний номер ВСП ЗВО у ЄДЕБО -

ID освітньої програми в ЄДЕБО 24953

Назва ОП Гідротехнічне будівництво

Реквізити рішення про ліцензування
спеціальності на відповідному рівні вищої
освіти

наказ МОН № 88-л від 05.05.2017р.

Цикл (рівень вищої освіти) Магістр

Галузь знань, спеціальність 19 Архітектура та будівництво

Спеціалізація 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Структурний підрозділ, що забезпечує
реалізацію ОП

Кафедра гідротехнічного будівництва

Професійна кваліфікація, яка присвоюється за
ОП (за наявності)

-

Мова (мови) викладання Українська

ПІБ та посада гаранта ОП Осадчий Володимир Степанович, завідувач кафедри гідротехнічного
будівництва, к.т.н., доцент.

Загальні відомості про ОП, історію її
розроблення та впровадження

Державна водна стратегія передбачає реформування методів використання
поверхневих, підземних, прибережних та морських ресурсів. До основних
завдань цієї стратегії треба віднести протипаводковий захист територій та
упередження іншої шкідливої дії вод; екологічну реабілітацію басейнів річок,
замкнутих природних і штучних водойм, транскордонних водотоків, акваторій
морів; модернізацію об’єктів гідроенергетики та відродження матеріально-
технічної бази малої гідроенергетики; модернізацію, реконструкцію та технічне
переоснащення систем комунального водопостачання та водовідведення, а
також систем водопідготовки, водоочистки, ідентифікації якості питної води. Для
забезпечення реалізації цих довгострокових планів освітнім закладам необхідно
запропонувати висококваліфікованих фахівців. Враховуючи багаторічні традиції,
досвід, матеріальне та навчальнометодичне забезпечення кафедра розробила
освітню програму. Програма розроблювалась за участю випускників кафедри та
роботодавців, які з урахуванням свого практичного досвіду формулювали
пропозиції щодо вдосконалення ОП.

*Освітня програма ОПП_194_ГБ_М_п.pdf

*Навчальний план за ОП НП_194_ГБ_М_п.pdf

Рецензії та відгуки роботодавців mailGB.pdf

*Заява на проведення акредитації ОП З_Осадчий.pdf.p7s

https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9964/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9965/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9966/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/11126/Get
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1. Проектування та цілі освітньої програми

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості
(унікальність) цієї програми?

Освітня програма (ОП) має чітко сформульовані цілі та очікувані результати, що
відповідають потребам і запитам здобувачів вищої освіти та інших
стейкхолдерів. Під час формулювання цілей та програмних результатів
навчання ОП були враховані інтереси та пропозиції стейкхолдерів шляхом
опитування цільових груп та обговорення в академічному середовищі. Мета
підготовки магістрів з Гідротехнічного будівництва визначається поєднанням
формування професійних компетентностей в теоретичних знаннях та
практичних уміннях для вирішення комплексних задач у галузі Гідротехнічного
будівництва, водної інженерії та водних технологій, отриманням навичок
розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі в практичному,
дослідницькому та освітньому напрямках професійної діяльності. Унікальність
ОП визначається її цілями та її спеціалізацію, направленою на отримання знань
та умінь в галузі Гідротехнічного будівництва, та придатністю випускників за
цією ОП до працевлаштування та подальшого навчання. В програмі зроблено
акцент на формуванні навичок застосування сучасних інформаційних
технологій, інструментів ефективної роботи та здатності до інноваційної
діяльності. ОП формує магістрів в галузі Гідротехнічного будівництва з
перспективним способом мислення, здатних ефективно застосовувати засвоєні
знання.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні
документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та
стратегії ЗВО

Згідно стратегії закладу вищої освіти (ЗВО), мета підготовки магістрів з
гідротехнічного будівництва визначається поєднанням формування
професійних компетентностей в теоретичних знаннях та практичних уміннях для
вирішення комплексних задач у галузі гідротехнічного будівництва, водної
інженерії та водних технологій, отриманням навичок розв’язувати типові та
складні спеціалізовані задачі в практичному, дослідницькому та освітньому
напрямках професійної діяльності. Таким чином, цілі ОП «Гідротехнічне
будівництво, водна інженерія та водні технології» цілком відповідають
формулювання, стратегії ЗВО «Одеська державна академія будівництва та
архітектури».
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Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції
таких груп заінтересованих сторін
(стейкхолдерів) були враховані під час
формулювання цілей та програмних результатів
навчання ОП:

- здобувачі вищої освіти та випускники програми
  Інтереси та пропозиції здобувачів вищої освіти за ОП «Гідротехнічне
будівництво, водна інженерія та водні технології» враховані за результатами
опитування здобувачів вищої освіти та залучення представника здобувачів до
розробки ОП, що розглядається. Серед питань, що були задані цій цільовій
аудиторії були і оцінка запропонованих цілей та програмних результатів.
Результати опитування були враховані в остаточній редакції ОП «Гідротехнічне
будівництво, водна інженерія та водні технології». Також, здобувачеві надана
можливість обирати траєкторію навчання в рамках ОП. Представник здобувачів
був залучений до робочої групи з розробки ОП.

- роботодавці
  Інтереси та пропозиції роботодавців булі враховані при підготовці ОП шляхом
залучення до робочої групу представника роботодавців та виконання
опитування в цій цільовій групі з наданням проекту ОП на обговорення. Серед
запропонованих питань були оцінка обсягу ОП для виконання своїх
професійних обов’язків випускником ОДАБА у разі успішного закінчення
навчання за ОП; пропозиції щодо вдосконалення ОП; оцінка потреби фахівців з
гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій на ринку
праці. Опитувальний лист було надіслано провідним організаціям м. Одеси та
Одеської обл. в галузі. Результати відповідей дозволи сформувати закінчене
уявлення про попит на майбутніх фахівців, кваліфікованих за ОП, що
розглядається, та вдосконалити ОП, шляхом впровадження пропозицій
роботодавців до розділів освітньої програми. Серед роботодавців, що
відгукнулися на пропозицію прийняти участь, шляхом надання відповідей на
запитання опитувального листа слід відмітити: гол. інж. Морбудпроект
Дерев'янко В.А., нач. упр. інж. зах. території міста і розвитку узбережжя
Одеської міської Ради Полюлях В.А., гол. інж. ТОВ СК Промбудсервіс
Добровольський А.О., гол. інж. ДП ЧорноморНДІпроект Патинський В.В., гол.
інж. Укрпівдендіпроводгосп Зайцев В.О., нач. Басейнового упр-ня водних
ресурсів річок Причорномор’я та ниж. Дунаю Гричулевич Л.О. Представник
роботодавців був залучений до робочої групи з розробки ОП.

- академічна спільнота 
  Інтереси та пропозиції академічної спільноти враховувались безпосередньо
через участь в розробці ОП робочою групою з залученням провідних фахівців
Академії будівництва та архітектури, що мають значний опит як викладацької,
так і практичної діяльності в галузі Гідротехнічного будівництва, водної інженерії
та водних технологій, шляхом обговорення програмних цілей та програмних
результатів на різних етапах формування ОП від ідеї, проекту, проміжних
результатів до остаточної редакції. Представниками робочої групи з розробки
ОП бралися до уваги пропозиції викладачів Академії з формулюванням
необхідних в майбутньому фахівцю компетентностей, що визначалися
національною рамкою кваліфікацій, але не обмежувалися їй, та які в кінцевому
результаті були оформлені та знайшли своє відображення у вигляді робочих
програм навчальних дисциплін.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні
результати навчання ОП відбивають тенденції
розвитку спеціальності та ринку праці

Тенденції розвитку спеціальності «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія
та водні технології» полягають в постійному удосконаленні матеріально-
технічної бази, пов’язаному з використанням новітніх технологій будівництва,
методів розрахунку, матеріалів, машин та механізмів, широким застосуванням
комп’ютерних технологій в процеси їх проектування, будівництва та експлуатації
споруд гідротехнічного призначення. Моніторинг тенденцій ведеться в
постійному режимі, шляхом підтримки контактів с провідними організаціями
галузі та випускниками Академії; регулярної участі фахівців Академії, залучених
до викладання ОП «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні
технології», до проектної роботи та експертної оцінки інженерних рішень; участі
фахівців Академії у науково-практичних конференціях різного рівня. В
результаті проведеного моніторингу встановлено, що запропоновані цілі ОП та
програмні результати навчання відповідають тенденціям розвитку спеціальності.
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Продемонструйте, яким чином під час
формулювання цілей та програмних результатів
навчання ОП було враховано галузевий та
регіональний контекст

Специфіка галузі гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних
технологій полягає в потребі фахівців, що залучені до виконання своїх
професійних обов’язків, відповідних знань та умінь що відображені в
програмних результатах ОП. Регіональний контекст полягає в наявності на
Україні, та на Півдні України зокрема, значних водних ресурсів, протяжної лінії
морського узбережжя, розвитої системи прісноводних річок, їх притоків та
мережі штучних та природних водопропровідних та водонакопичувальних
споруд. Тільки в Одеській області функціонують Морські торгівельні порти -
Одеській, Чорноморськ, Південий, Ізмаїльский, Білгород-Дністровський,
Кілійський, Ренійський та ін., до складу яких входять причальні та
огороджувальні споруди, складські та перевалочні комплекси. В регіоні
експлуатується велика кількість гідротехнічних споруд на водних ресурсах, що
використовуються для зрошення, господарьско-побутових потреб людини,
виробничої діяльності. Все це визначає потребу кваліфікованих кадрів в галузі
«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», що
займаються проектуванням, будівництвом, експлуатацією та реконструкцією
гідротехнічних споруд різноманітного призначення, підготовка яких і є метою
ОП. Врахування галузевого та регіонального контексту відображено в
програмних результатах ОП «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та
водні технології» шляхом формування у здобувача вищої освіти відповідних
компетентностей.

Продемонструйте, яким чином під час
формулювання цілей та програмних результатів
навчання ОП було враховано досвід
аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При розробці ОП зі спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні технології» були враховані теоретичні основи які були
використані при розроблені професійних стандартів і профілів. При розробці ОП
за основу були покладені досліджували науковці Великої Британії, Австралії,
Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації, України. Деякі з яких надані
нижче: - I. Heller, R. Daehler., Nicole Wong, Mayumi Shinohara, W. Miratrix (моделі,
методи і форми професійного розвитку); - Н. Машукова (сутність і призначення
професійних стандартів); - О. Горшкова, Л. Фалько (особливості професійних
стандартів); - В. Блінов, О. Батрова, О. Єсеніна (роль професійних стандартів у
в оцінювання професійної підготовки); - С. Калашнікова (профіль (рамки
компетентностей) керівника-лідера ВНЗ як інтегрований і збалансований набір
знань, умінь і поведінкових компетентностей); - С. Баскервіл, Ф. Маклеод, Н.
Сондерс (забезпечення якості викладацької та науководослідницької діяльності
науково-педагогічних працівників); - L. Dominelli, I. Shaw 16 (методологія
розроблення докторських програм). Проаналізувавши досвід представлених
фахівців, а також вітчизняних фахівців Інституту вищої освіти НАПН України,
були сформовані цілі освітньої програми з дисципліни 194 «Гідротехнічне
будівництво, водна інженерія та водні технології», які повинні сформувати,
підвищити професійними знання.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє
досягти результатів навчання, визначених
стандартом вищої освіти за відповідною
спеціальністю та рівнем вищої освіти

Стандарт відсутній
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Якщо стандарт вищої освіти за відповідною
спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній,
поясніть, яким чином визначені ОП програмні
результати навчання відповідають вимогам
Національної рамки кваліфікацій для
відповідного кваліфікаційного рівня?

У зв’язку з відсутністю стандарту ОП за спеціальністю 194 «Гідротехнічне
будівництво, водна інженерія та водні технології» рівня вищої освіти «магістр»,
дана ОП повинна встановити систему забезпечення якістю для навчання і
викладання на академічному рівні за спеціальністю 194 «Гідротехнічне
будівництво, водна інженерія та водні технології» ступеня вищої освіти
«магістр». У відповідності з яким фахівець повинен уможливлювати
забезпечення та вдосконалення якісною вищою освітою у відповідності до
Європейського простору. У рамках вивчення фахівець має володіти соціально-
гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями, які мають
формулювати ідеї, концепції з метою застосування в діяльності академічного
спрямування. Фахівець має вміти оцінити значення соціально-гуманітарних,
природничо-наукових знань, які мають застосовувати їх у пошуку рішень в
професійній діяльності, аргументовано інтерпретувати їх результати. Описувати
будову гідротехнічних об’єктів та систем різного призначення, вміти пояснити їх
призначення, принципи роботи. Повинен вміти проводити випробування
будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, знати технологічні процеси їх
виготовлення, впроваджувати енергоощадні технології у сучасне будівництво.
Визначати та оцінювати навантаження і напружено-деформований стан
ґрунтових основ, несучих конструкцій споруд, у тому числі з використанням
сучасних інформаційних технологій. Вміти самостійно приймати інженерні
рішення щодо вибору водних технологій, конструкцій гідротехнічних споруд та
систем багатоцільового використання. Має вміти застосовувати принципи і
новітні методики розрахунку і проектування гідротехнічних споруд та систем з
використанням сучасних інформаційних технологій. Організовувати та
управляти технологічними процесами будівництва гідротехнічних об’єктів, їх
експлуатації, ремонту й реконструкції з урахуванням вимог охорони праці,
безпеки життєдіяльності та захисту довкілля. Вибирати комплекс необхідних
гуманітарних, природничонаукових знань та професійної інформації для
вирішення питань майбутньої фахової діяльності. На основі персоніфікованих
знань брати участь у професійних тренінгах, дискусіях, обговореннях. На основі
гуманітарних та професійних знань дотримуватися морально-етичних засад у
професійній діяльності. Проявляти позитивну професійну, соціальну та
емоційну поведінку і адаптувати її до системи загальнолюдських цінностей.
Оволодіння навичками працювати самостійно (кваліфікаційна робота), або в
групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні),
уміння отримати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на
професійну сумлінність та унеможливлення плагіату. Наявність цих знань
сформує особисте уявлення майбутнього магістра зі спеціальності 194
«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», які сприятливо
впливатимуть влаштуванню магістра у житті.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)? 90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах
Числове поле ЄКТС), спрямованих на
формування компетентностей, визначених
стандартом вищої освіти за відповідною
спеціальністю та рівнем вищої освіти (за
наявності)?

56

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на
дисципліни за вибором здобувачів вищої
освіти?

34
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Продемонструйте, що зміст ОП відповідає
предметній області заявленої для неї
спеціальності (спеціальностям, якщо освітня
програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП визначається описом предметної області, що регламентується
Стандартом вищої освіти України із галузі знань 19 «Архітектура та
будівництво», спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та
водні технології» другого (магістерського) рівня. ОП передбачає досягнення
результатів в наступних областях інженерної діяльності: - соціально-
гуманітарної; - нових матеріалів і технологій з урахуванням їх
енергоефективного застосування; - розрахунку, проектування і експлуатації з
використанням новітніх інформаційних технологій; - сучасних методів організації
та управління виробництвом. Для досягнення кожного з цих результатів
передбачений комплекс дисциплін: - гуманітарного характеру (ОК1, ОК2, ОК3); -
матеріалів і технологій (ОК10, ОК13, ВК3, ВК5, ВК6); - розрахунку і
конструювання (ОК5, ОК12, ВК1, ВК7, ВК8); - організації та управління (ОК7,
ОК8, ОК9, ВК2). При підготовці ОП проектна група спільно зі структурами
студентського самоврядування та Радою роботодавців розглядає робочі
програми та оцінює їх з точки зору відповідності напрямку діяльності,
досягнення заявлених результатів, наявності необхідних освітніх компонентів і
запобігання їх дублювання. В процесі реалізації робочої програми з
використанням механізмів зворотного зв'язку (анкетування, опитування,
особисті бесіди, практика на підприємствах) проводиться вдосконалення і
доопрацювання ОП.

Яким чином здобувачам вищої освіти
забезпечена можливість формування
індивідуальної освітньої траєкторії?

Індивідуальну освітню траєкторію в ОП студенти можуть формувати за
допомогою таких процедур: - індивідуальний вибір блоків дисциплін; - участь в
програмах академічної мобільності; - дистанційне навчання; - отримання за
необхідністю академічної відпустки; - навчання по індивідуальному графіку.
Практичну реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії здійснює деканат. При
виникненні проблем, пов'язаних з формуванням індивідуальних освітніх
траєкторій (невідповідність робочих програм у різних навчальних закладах),
деканатом створюється спеціальна комісія, яка коригує індивідуальний план
студента.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть
реалізувати своє право на вибір навчальних
дисциплін?

Пропоновані студенту на вибір блоки дисциплін публікуються на сайті кафедри
разом з силабусами. Крім цього додаткова інформація про вибіркові блоки
публікується у вигляді результатів опитування та анкетування студентів,
випускників і роботодавців. Студент в процесі навчання може змінити
вибірковий блок з наступною зміною індивідуального плану.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план
передбачають практичну підготовку здобувачів
вищої освіти, яка дозволяє здобути
компетентності, необхідні для подальшої
професійної діяльності

Переддипломна практика є завершальним етапом підготовки магістра і
проводиться з метою узагальнення і вдосконалення здобутих студентами знань,
практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності до
самостійної трудової діяльності, а також збирання матеріалів для виконання
випускної кваліфікаційної роботи. Зміст переддипломної практики при підготовці
магістрів полягає в набутті студентами навичок розв’язання складних
практичних задач в області гідротехнічного будівництва, здатності використання
теоретичних знань в умовах будівельного виробництва, здатності до координації
діяльності вишукувачів, проектувальників і різних виробничих структур з метою
досягнення найкращих фінансових, інженерних показників. Переддипломна
практика проводиться на основі прямих договорів, що укладаються між
підприємствами, установами, організаціями та академією. Підприємства, які
використовуються як бази практики, відповідають таким вимогам: здатність
забезпечити виконання програми практики; наявність підрозділів або посадових
осіб, які є фахівцями в області гідротехнічного будівництва; можливість
кваліфікованого керівництва практикою студентів; надання студентам на час
практики можливості працювати на штатних посадах, робота на яких відповідає
програмі практики; надання студентам права користуватися бібліотекою,
лабораторіями, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання
програми практики; можливість наступного працевлаштування випускників.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити
набуття здобувачами вищої освіти соціальних
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання,
які відповідають цілям та результатам навчання
ОП результатам навчання ОП

Для формування у студентів соціальних навичок передбачається, що методи
навчання в більшій мірі, ніж зміст навчання, впливають на розвиток навичок "soft
skills". При реалізації ОП передбачені наступні можливості: - використання
інтерактивних та інших інноваційних освітніх технологій (кейс-методи, семінари-
дискусії, рольові ігри); - спільна робота студентів і викладачів у наукових
гуртках; - діяльність в органах студентського самоврядування; - залучення
студентів до публічних виступів і презентацій; - залучення до навчального
процесу, практиці випускників та роботодавців; - впровадження практики
публічного захисту звітів, курсових та дипломного проектів.
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Яким чином зміст ОП ураховує вимоги
відповідного професійного стандарту?

За відсутністю професійного стандарту зміст ОП орієнтований на набуття
компетентностей, які є основою кваліфікацій (за Класифікатором ДК 003:2010):
2142.2 - Гідротехнік; Експерт будівельний; Інженер з меліорації; Інженер з
технічного нагляду (будівництво); Інженер з проектно-кошторисної роботи;
Інженер-будівельник; Інженер-консультант (будівництво);
Інженерпроектувальник; 2213.1 - Гідротехнік-дослідник; 2213.2 - Інженер-
гідротехнік; Інженер з використання водних ресурсів; Інженер-проектувальник
(водне господарство).

Який підхід використовує ЗВО для
співвіднесення обсягу окремих освітніх
компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним
навантаженням здобувачів вищої освіти
(включно із самостійною роботою)?

Оцінка співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП із фактичним
навантаженням визначається: - оцінюванням викладачами; - оцінюванням
студентами (індивідуальний опит); - анкетування груп студентів в кінці семестру.
Аналіз результатів опитування та анкетування виявив необхідність надання
допомоги студентам в організації самостійної роботи. Для цього запропоновані
заходи покращення організації самостійної роботи студентів: - ознайомлення
студентів з методами організації, трудомісткістю, строками виконання
самостійної роботи; - залучення студентів та викладачів до дистанційних
способів консультування та контролю самостійної роботи; - надання студентам
допомоги в організації роботи з навчальнометодичною літературою; - надання
студентам консультацій з бібліографії з метою формування навичок пошуку
інформації, вміння орієнтуватися в довідковобібліографічному апараті
бібліотеки, інформаційних системах і базах даних. В структурі аудиторних
навантажень лекції та практичні заняття складають однакову кількість годин.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти за дуальною формою освіти,
продемонструйте, яким чином структура
освітньої програми та навчальний план
зумовлюються завданнями та особливостями
цієї форми здобуття освіти

Підготовка студентів за дуальною формою освіти не здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить
інформацію про правила прийому на навчання
та вимоги до вступників ОП

http://odaba.edu.ua/enrollee/acceptancecommission/admission-rules

Поясніть, як правила прийому на навчання та
вимоги до вступників ураховують особливості
ОП?

Інформація про правила прийому на навчання до ОДАБА у 2018 році на другий
(магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 194 "Гідротехнічне
будівництво, водна інженерія та водні технології" освітньої програми
«Гідротехнічне будівництво (ГБ)» та вимоги до вступників знаходяться у
вільному доступі на сайті академії. Прийом вступників на навчання проводиться
на основі конкурсного відбору. Конкурсний бал формується на основі:
середнього балу додатку до диплому бакалавра (спеціаліста або магістра),
переведеного в 100 бальну шкалу; результатів фахового вступного
випробування та вступного випробування в іноземної мови; бала за особливі
досягнення протягом попереднього навчання в ОДАБА. Результати фахового
вступного випробування та вступного випробування з іноземної мови
оцінюються за 100 бальною шкалою. Зміст програми фахового вступного
випробування для вступу на навчання за ОП ГБ формується на основі фахових
дисциплін і відповідає програмам дисциплін ОП ступеня вищої освіти
«Бакалавр». Програми вступних випробувань формуються на основі оновлених
ОП з урахуванням рекомендацій та пропозицій стейкхолдерів. Тестові завдання
фахового вступного випробування для вступу на ОП ГБ розробляються
викладачами кафедри ГБ відповідно до програми вступних випробувань.
Програми вступних випробувань та критерії оцінювання знаходяться у вільному
доступі на сайті академії за посиланням: http://odaba.edu.ua/enrollee/acceptance-
commission/introductory-and-creativetesting-programs

http://odaba.edu.ua/enrollee/acceptancecommission/admission-rules
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Яким документом ЗВО регулюється питання
визнання результатів навчання, отриманих в
інших ЗВО? Яким чином забезпечується його
доступність для учасників освітнього процесу?

Визнання результатів навчання за програмами академічної мобільності
здійснюється на основі узгоджених ЗВО навчальних планів, кредитних модулів
або навчальних дисциплін. Підставою для визнання результатів навчання є
надана студентом академічна довідка (виписка навчальних досягнень), яку
здобувач разом зі звітом подає в деканат. Довідка повинна бути скріплена
печаткою ЗВО, в якому студент навчався, містити перелік дисциплін, вивчених
студентом, із зазначенням кількості кредитів з кожної дисципліни та результатів
підсумкового контролю за системою оцінювання ЗВО. При проведенні
процедури визнання результатів навчання учасника академічної мобільності
лектори з відповідних навчальних дисциплін ЗВО оцінюють результати його
навчання, порівнюють обсяги навчальних дисциплін, вивчених у закордонному
ЗВО. У разі невиконання програми навчання в повному обсязі, встановлюють
індивідуальний графік навчання для ліквідації академічної різниці, яка виникла
під час академічної мобільності, або призначають повторний курс навчання.
Рішення щодо визнання періодів навчання та зарахування залікових кредитів
приймає директор інституту підставі рекомендації комісії, яка створюється
розпорядженням директора інституту. Головою комісії призначається завідувач
випускової кафедри, за ОП якої навчається здобувач. Документи, які регулюють
питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, знаходяться у
відкритому доступі та розміщені на офіційному сайті ОДАБА.

Опишіть на конкретних прикладах практику
застосування вказаних правил на відповідній
ОП (якщо такі були)?

Практики застосування вказаних правил на ОП ГБ поки не було. Якщо
виникнуть такі ситуації, вони будуть вирішуватись згідно з правилами прийому
до ОДАБА та положеннями по академічній мобільності студентів.

Яким документом ЗВО регулюється питання
визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті? Яким чином
забезпечується його доступність для учасників
освітнього процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, не
регулюється нормативно-правовою базою ОДАБА.

Опишіть на конкретних прикладах практику
застосування вказаних правил на відповідній
ОП (якщо такі були)?

Практики застосування вказаних правил на ОП ГБ поки не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи
навчання і викладання на ОП сприяють
досягненню програмних результатів навчання?
Наведіть посилання на відповідні документи

Для досягнення ПРН використовуються традиційні форми і методи навчального
процесу та деякі інноваційні технології. Під час лекцій використовується
друкований матеріал з виділенням головних висновків, даються питання для
самостійного розмірковування. Деякі семінари проводяться у формі дискусії.
Основи проектної та конструкторської роботи студенти освоюють в курсовому і
дипломному проектуванні. Практична підготовка здійснюється за допомогою
практики, де модулюють конкретні виробничі ситуації, вирішують та аналізують
їх. Організація практичної підготовки регламентується «Положенням про
проведення практики студентів ОДАБА». Обов'язковою складовою є самостійна
робота студентів. Це приводить до більшого залучення і вмотивованості
студентів. Участь студентів у дослідницькій роботі, яка проводиться на кафедрі,
є, також, частиною самостійної підготовки. Результати дослідницької роботи
докладаються на наукових конференціях та беруть участь у конкурсах наукових
робіт. Використовується дистанційне навчання. Студенти заочної форми або
стаціонару можуть спілкуватися з викладачем за допомогою відеоконференції
або веб-уроків. Для контролю виконання робіт використовується електронна
пошта кафедри (evb@ogasa.org.ua). З студентами денної форми навчання
використовуються проблемні лекції, семінари-дискусії та презентації курсових,
або дипломних робіт. Доступність викладачів забезпечується публікацією
графіків консультацій, адрес їх електронної пошти та номерів інших інтернет-
ресурсів, що забезпечують дистанційне спілкування.
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Продемонструйте, яким чином форми і методи
навчання і викладання відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень
задоволеності здобувачів вищої освіти
методами навчання і викладання відповідно до
результатів опитувань?

Вимоги студентоцентричного підходу при виборі форм і методів навчання
дотримуються наступним чином: - наявністю вагомої варіативної складової
навчального плану; - проведенням індивідуально-консультативних занять; -
індивідуальною підготовкою студентів із поглибленою науковою і освітньою
складовою; - доступом до навчальних ресурсів http://odaba.edu.ua/library; -
залученням студентів у процеси моніторингу освітніх програм і в процедури
удосконалення оцінювання; - наявністю позааудиторної роботи (екскурсії на
берегозахисні споруди Одеського узбережжя, на Каховську ГЕС, на Південно-
Український енергетичний комплекс, на спорудження гідровузла на р. Барабой,
на гідротехнічні споруди Миколаївського заводу "Океан", на спорудження
Управління інженерного захисту території міста і розвитку узбережжя м. Одеси);
- інформуванням студентів про освітні компоненти за допомогою силабусів; -
наявністю процедури формування індивідуальних графіків навчання; -
використанням в освітньому процесі інноваційних, інтерактивних навчальних
технологій; - періодичним переглядом та вдосконаленням змісту освітніх
компонентів навчання; - наявністю системи наскрізної практичної підготовки
студентів з урахуванням їх індивідуальних потреб та здібностей. Оцінювання
форм і методів навчання проводиться за допомогою опитування студентів після
вивчення дисципліни. За результатами останнього опитування рівень
задоволеності формами і методами навчання склав 91%.

Продемонструйте, яким чином забезпечується
відповідність методів навчання і викладання на
ОП принципам академічної свободи

Принципи академічної свободи забезпечуються: - вибором дисциплін з
варіативної частини навчальних програм; - наявністю дистанційних форм
навчання (надання навчального матеріалу студенту через розміщення його на
сайті, спілкування з викладачем та консультування за допомогою
відеоконференції або веб-уроків, перевірка та контроль виконання студентських
робіт за допомогою електронної пошти); - застосуванням на практичних
заняттях та в умовах практики кейс-методів, ділових та рольових ігор; -
проведенням семінарів-дискусій, де студенти можуть висловлювати власну
думку; - можливістю у викладачів, враховуючи свій досвід, результати
опитування студентів, взаємодіючи з навчальною частиною, коректувати робочі
програми та силабуси.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам
освітнього процесу надається інформація щодо
цілей, змісту та очікуваних результатів
навчання, порядку та критеріїв оцінювання у
межах окремих освітніх компонентів

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та
критеріїв оцінювання надається студентам викладачами на початку спільної
роботи у формі усної доповіді. Методичні вказівки з практичних, розрахунково-
графічних, курсових робіт, курсових та дипломних проектів видаються
студентам на початку семестру та, в більшості своїй, надають інформацію про
цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання. Всі
електронні копії печатних навчальних матеріалів розміщені на сайті та мають
дистанційний доступ. Також необхідна студентам інформація щодо цілей, змісту
та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання надається
у формі силабусів, які публікуються на сайті. Найкращий спосіб донести до
студентів необхідну інформацію - це сукупність всіх засобів: усних, друкованих і
дистанційних.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання
навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання і досліджень в освітньому процесі відбувається наступним
чином: - використання викладачем на заняттях зі студентами новітніх наукових
досягнень і результатів власної науково-дослідницької діяльності; на лекціях
викладач використовує, як приклади, результати своїх досліджень по
господарсько-договірної або держбюджетної тематики; - використання на
практичних заняттях з дисциплін, які включають інформаційні технології,
дослідницьких елементів; - залучення студентів до науково-дослідної роботи в
умовах виробничої практики; - в умовах позааудиторної роботи організація
наукових студентських гуртків; - участь найкращих студентів у наукових
студентських конференціях з результатами своїх досліджень; - участь наукових
робіт найкращих студентів у наукових студентських конкурсах.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні
приклади, яким чином викладачі оновлюють
зміст навчальних дисциплін на основі наукових
досягнень і сучасних практик у відповідній
галузі

На кафедрі є відповідальний за організацію науково-дослідницької роботи. За
підсумками навчального року на засіданні кафедри заслуховується його
доповідь. В результаті обговорення оцінюються підсумки з точки зору
можливості їх застосування в навчальному процесі. Приймається рішення про
рекомендацію викладачам внести зміни в робочі програми та силабуси на
наступний навчальний рік.
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Опишіть, яким чином навчання, викладання та
наукові дослідження у межах ОП пов’язані із
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Міжнародна діяльність всіх підрозділів, залучених до виконання ОП,
координується відділом міжнародних зв’язків академії під керівництвом к.е.н.,
доц. Пандас А.В. Міжнародний відділ супроводжує програми академічної
мобільності, забезпечує реалізацію міжнародних наукових, освітніх грантів і
стипендіальних програм. Викладачі та студенти ОП можуть брати участь у
міжнародних проектах та програмах: - програма Європейського Союзу
ERASMUS+; - програма Жан Моне; - програма DAAD, яка надає можливість
отримати досвід навчання та наукових досліджень в Німеччині; - програма
Мевлана, яка забезпечує академічну мобільность студентів і викладачів в
турецьких університетах; - програма ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт
2020 року»; - програма Culture Bridges, що фінансується Європейським Союзом;
- програма Фулбрайта, яка забезпечує академічну мобільность студентів і
викладачів в університетах США; - стипендіальна програма ім. Лейна Кіркланда,
яка забезпечує академічну мобільность студентів і викладачів у вищих
навчальних закладах Польщі. Учасники освітнього процесу мають можливість
користуватися загальнодоступними міжнародними інформаційними ресурсами
та базами даних за допомогою вільного доступу до інтернету в комп'ютерному
класі кафедри ГБ. Ознайомлення студентів із світовими науковими здобутками
за фахом передбачається в першу чергу під час викладання освітніх компонент
ВК1 «Інформаційні технології у будівництві», ВК4 «Спеціальні гідротехнічні
споруди» та ВК5 «Поновлювальні джерела енергії».

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

Опишіть, яким чином форми контрольних
заходів у межах навчальних дисциплін ОП
дозволяють перевірити досягнення програмних
результатів навчання?

Академія на підставі освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми за
спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні
технології», розроблений навчальний план на усі роки проходження навчання в
академії. Навчальний план затверджується Вченою Радою академії. Для
конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік
складається робочий навчальний план, що затверджується ректором академії.
Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної
(освітньонаукової) програми підготовки майбутнього фахівця, на підставі
навчальної програми дисципліни та навчального плану складається робоча
навчальна програма дисципліни. З цілю контролю рівня знань проводяться
контрольні заходи. Який складається: з поточного контролю, підсумкового
контролю, семестрового контролю, семестрового екзамену, семестрового заліку
та атестації здобувача. Поточний контроль полягає в перевірці рівня підготовки
студентів до виконання конкретної роботи, який проводиться викладачами на
всіх видах аудиторних занять. Підсумковий контроль включає семестровий
контроль та державну атестацію студента. Семестровий контроль проводиться
у формах семестрового екзамену або заліку з конкретної навчальної
дисципліни. Студент вважається допущеним до семестрового контролю з
конкретної навчальної дисципліни, якщо він виконав всі види робіт, передбачені
навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни. Атестація
здійснюється відкрито і гласно. Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра,
здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої включені представники
роботодавців та їх об’єднань, відповідно до положення про екзаменаційну
комісію, затвердженого вченою радою академії. Академія на підставі рішення
екзаменаційної комісії присуджує особі, відповідний ступінь вищої освіти та
присвоює відповідну кваліфікацію. Екзаменаційна комісія перевіряє науково-
теоретичну та практичну підготовку випускників, вирішує питання про
присвоєння їм відповідного освітнього рівня (кваліфікації). До складу
екзаменаційної комісії входять: ректор (директор) або проректор з навчальної
чи наукової роботи, декан факультету або його заступник, завідувачі кафедр,
професори, доценти профільних кафедр, провідні спеціалісти виробництва та
працівники науково-дослідних інститутів. Протоколи підписують голова та члени
державної комісії, які брали участь у засіданні. Після закінчення роботи
екзаменаційної комісії голова комісії складає звіт і подає його ректору. У звіті
голови державної комісії відбивається аналіз рівня підготовки випускників і
якості виконання дипломних проектів (робіт); відповідність тематики дипломних
проектів (робіт) сучасним вимогам, характеристика знань студентів, виявлених
на державних екзаменах, недоліки в підготовці з окремих дисциплін, даються
рекомендації щодо поліпшення навчального процесу. Звіт голови державної
комісії обговорюється на засіданні вченої ради академії, інституту чи
факультету.
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Яким чином забезпечуються чіткість та
зрозумілість форм контрольних заходів та
критеріїв оцінювання навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти?

Оцінка чіткості та зрозумілості форм контрольних заходів та критеріїв
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за спеціальністю 194
«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», виконується у
відповідності з критеріями контролю. Здійснюється у вигляді проведення
екзаменаційних сесій, курсових робіт, ректорського контролю, експертної
перевірки залишкових знань студентів, державної атестації у формі захисту
магістерської роботи.

Яким чином і у які строки інформація про
форми контрольних заходів та критерії
оцінювання доводяться до здобувачів вищої
освіти?

У відповідності до силабуса, майбутні фахівці інформуються о змісті навчальних
дисциплін, які пропонуються для вивчення, необхідні для подальшої
професійної діяльності майбутнього фахівця.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої
освіти відповідають вимогам стандарту вищої
освіти (за наявності)?

У зв’язку з відсутністю стандарту вищої освіти за спеціальністю 194
«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», форма
атестації встановлена ЗВО.

Яким документом ЗВО регулюється процедура
проведення контрольних заходів? Яким чином
забезпечується його доступність для учасників
освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регламентується «Положенням про
організацію освітнього процесу в Одеські державній академії будівництва та
архітектури»
(https://drive.google.com/file/d/1GPQ8WpJzM5yGCWnlTDdyqNVR_diYEY5/view)
редакцією від 30 вересня 2018 р. Контрольні заходи включають поточний та
підсумковий контроль. Поточний контроль проводиться викладачами на всіх
видах аудиторних занять. Основне завдання поточного контролю – перевірка
рівня підготовки студентів до виконання конкретної роботи. Основна мета
поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку між викладачами та
студентами у процесі навчання, забезпечення управління навчальною
мотивацією студентів. Інформація, одержана при поточному контролі,
використовується як викладачем – для коригування методів і засобів навчання,
так і студентами – для планування самостійної роботи. Поточний контроль може
проводитися у формі усного опитування або письмового експрес-контролю на
практичних заняттях та лекціях, виступів студентів при обговоренні питань на
семінарських заняттях, комп’ютерного тестування, звітів про практику,
рефератів, ділових ігор, а також у формі колоквіуму тощо. Підсумковий контроль
включає семестровий контроль та державну атестацію студента.

Яким чином ці процедури забезпечують
об’єктивність екзаменаторів? Якими є
процедури запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів? Наведіть приклади
застосування відповідних процедур на ОП

Питання об’єктивності екзаменаторів при вивчені дисциплін, забезпечуються
наявністю чіткої і доступної для загального розуміння системи виставлення
оцінок, тим що керівництва академії, інституту та кафедри слідкує за
дотриманням процедур оцінювання студентів, наявністю чітких правил стосовно
відсутності студента на парах, хвороби чи інших обставин. Забезпечується
надійність проведення оцінювання відповідно до установлених законом
процедур оцінювання. Визначенням досягнень запланованих навчання і цілей
програми. Студенти завчасно інформуються про місце та час проведення іспиту
чи заліку. В академії проводиться регулярний моніторинг та визначення
ефективності систем і критеріїв оцінювання знань. Існує система зворотного
зв’язку зі студентами щодо оцінювання знань.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують
порядок повторного проходження контрольних
заходів? Наведіть приклади застосування
відповідних правил на ОП

У разі отримання студентом оцінки «незадовільно» («не зараховано») за
національною шкалою, або «F» чи «FX» за шкалою ЄКТС, студент може
вибрати повторне вивчення дисципліни, проходження практики чи виконання
курсової роботи в наступному навчальному році. Навчальні дисципліни, що
виносяться на повторне вивчення, після видачі відповідного розпорядження
директора/декана, заносяться до індивідуального навчального плану студента
на наступний навчальний рік. Повторне вивчення дисциплін, проходження
практики та виконання курсових робіт фінансується виключно з коштів фізичних
та юридичних осіб. При повторному вивченні відповідний навчальний компонент
відноситься до індивідуального навчального плану наступного навчального року
студента.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують
порядок оскарження процедури та результатів
проведення контрольних заходів? Наведіть
приклади застосування відповідних правил на
ОП

Студент має право звернутися до завідувача кафедрою чи директора інституту
з проханням здавати іспит з дисципліни що вивчалась, іншому викладачу, чи
комісії, яка має складатися з фахівців в цій галузі.
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Які документи ЗВО містять політику, стандарти і
процедури дотримання академічної
доброчесності?

Академічна доброчесність полягає в отриманні студентами індивідуальних
завдань, для виконання розрахунково-графічних, курсових робіт та курсових
проектів. При виконанні дипломних проектів кожен студент отримує
персональне завдання. З кожним студентом проводяться особисті консультації,
ці заходи мають в основі принципи для дотримання академічної доброчесності.
Систему запобігання та виявлення плагіату створено відповідно до «Положення
про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових і
навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти Академії». Система
спрямована на запобігання та виявлення таких різновидів плагіату: копіювання
та оприлюднення виконаної іншим автором роботи як своєї; дослівне
копіювання фрагментів тексту (від фрази до набору речень) чужої роботи у
своїй без належного оформлення цитування; внесення незначних правок у
скопійований матеріал (переформулювання речень, зміна порядку слів в них
тощо) та без належного оформлення цитування; парафраза – переказ своїми
словами чужих думок, ідей або тексту, сутність парафрази полягає в заміні слів
(знаків), фразеологічних оборотів або пропозицій при використанні будь-якої
авторської наукової праці (збереженої на електронних або паперових носіях, у
тому числі розміщеної в мережі Інтернет).

Які технологічні рішення використовуються на
ОП як інструменти протидії порушенням
академічної доброчесності?

З метою протидії академічній доброчесності проводиться контроль якості вищої
освіти, який здійснюють за рівнями: І. Внутрішній контроль (самоконтроль,
кафедральний контроль) – систематичний контроль за результатами поточного
навчання студентів. Самоконтроль призначений для самооцінки студентами
якості засвоєння навчального матеріалу з конкретної дисципліни (розділу, теми).
Кафедральний контроль здійснюють з метою оцінки рівня підготовки студентів з
дисциплін на різних етапах їх вивчення. ІІ. Зовнішній контроль (інститутський/
факультетський, ректорський, міністерський) призначений для перевірки якості
навчального процесу на кафедрах. Інститутський контроль слугує для
порівняння ефективності викладання дисциплін різними викладачами та якості
навчання студентів паралельних груп. Ректорський контроль виявляє якість
підготовки студентів з дисциплін і є контролем стійкості знань, умінь і навичок
студентів. Міністерський контроль визначає якість отриманої освіти та фахову
відповідність студентів певної спеціальності стандартам вищої освіти на етапі
завершення навчання на відповідному освітньому рівні.

Яким чином ЗВО популяризує академічну
доброчесність серед здобувачів вищої освіти
ОП?

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути
притягнені до академічної відповідальності. Академічна відповідальність
полягає у повторне проходження оцінювання (курсової робота, курсового
проекту, іспиту чи заліку). Повторне проходження відповідного освітнього
компонента освітньої програми, відрахування із закладу освіти, позбавлення
академічної стипендії, позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати
навчання.

Яким чином ЗВО реагує на порушення
академічної доброчесності? Наведіть приклади
відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої
освіти відповідної ОП

За конкретні порушення академічної доброчесності, встановленими внутрішніми
положеннями закладу освіти, студенти отримають нові вихідні дані для
виконання розрахунково-графічної роботи, курсової роботи, курсового чи
дипломного проекту. Студенти заздалегідь інформуються, під час отримання
персональних вихідних даних, о необхідності виконання саме їх.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору
викладачів ОП забезпечується необхідний
рівень їх професіоналізму?

При конкурсному доборі викладачі ОП в першу чергу за своїми професійно-
кваліфікаційними якостями повинні відповідати вимогам, установленим до
науково-педагогічних працівників чинним законодавством України, вимогам,
указаним у посадових інструкціях. Оцінюються показники рейтингу викладача.
Враховуються його дослідницькі інтереси. Пріоритет має викладач, що веде
науковий гурток, керівник студентських наукових робіт, який публікує спільно зі
студентами наукові статті. Враховуються результати анкетування студентів
відносно професійнокваліфікаційних якостей викладача. Викладання
професійно-орієнтованих дисциплін забезпечують викладачі, які мають досвід
роботи за профілем дисципліни.
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Опишіть, із посиланням на конкретні приклади,
яким чином ЗВО залучає роботодавців до
організації та реалізації освітнього процесу

Роботодавці залучаються до освітнього процесу за допомогою заходів: -
організація стажування викладачів; («Укрпівдендіпроводгосп»); - організація
практики; (ООО «Промбудсервіс»; ООО «Спецреконструкція»;
«Укрпівдендіпроводгосп»); - організація працевлаштування випускників; (ООО
«Промбудсервіс»; ООО «Спецреконструкція»; «Укрпівдендіпроводгосп»); -
фінансування прикладних наукових досліджень; - Рада роботодавців бере
участь у формуванні змісту ОП; - створення філіалу кафедри
(«Укрпівдендіпроводгосп»); - брати участь у роботі Державної атестаційної
комісії ОКР «Магістр».

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади,
яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять
на ОП професіоналів-практиків, експертів
галузі, представників роботодавців

Професіонали-практики залучаються до практичних занять за такими
навчальними дисциплінами: - ОК 11 «Конструкції споруд водогосподарського
комплексу у сейсмічних умовах» - А.С. Салтикова; - ВК 2.1. «Противозсувні та
берегозахисні споруди»; ВК 6.1.; ВК 6.2. «Спеціальні гідротехнічні споруди» -
О.А. Чижик. Фахівці мали досвід викладацької діяльності та беруть участь у
практичних занять у формі рольових та ділових ігор.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному
розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні
приклади такого сприяння

Головними умовами для професійного зростання викладачів ОДАБА є
інформаційна і матеріальна підтримка. Викладачі підвищують свій професійний
рівень в результаті стажувань, участі у міжнародних науково-технічних
конференціях, при проходженні курсів з вивчення нових технологій виробництва
мультимедійної продукції, з вивчення нових методів і форм навчання. ОДАБА
надає всебічну інформаційну підтримку про професійні, наукові та просвітницькі
заходи, які відбуваються в Україні і світі. Моніторинг і доведення інформації про
такі заходи виконує відділ маркетингу ОДАБА. Відповідно Положення про
підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників у
ОДАБА (https://drive.google.com/open?
id=0B7VQ2LsR7v4aRTd1aWVFNUI0NHVlczVwaHE 5M1pXemt6bndV) для
сприяння професійному розвитку викладачів застосовуються довгострокове
підвищення кваліфікації; коротко строкове підвищення кваліфікації – семінари,
тренінги, вебінари, «круглі столи»; стажування. Для моніторингу рівня
професіоналізму викладачів існують такі процедури: взаємовідвідування занять,
проведення відкритих лекцій, проведення анонімних опитувань студентів,
проходження конкурсної комісії при переукладанні контракту, складання
рейтингу викладача за результатами пунктів активності, складання таблиць
відповідності викладача до викладання дисциплін певної спеціальності.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток
викладацької майстерності

У ОДАБА існує система заохочення викладачів, яка включає різні форми
матеріального та морального стимулювання розвитку викладацької
майстерності. Ця система передбачає заохочення і регламентується
нормативно-правовою базою: Статут, Колективний договір між адміністрацією та
комітетом первинної профспілкової організації. Підвищення майстерності
викладачів досягається шляхом преміювання; проведення конференцій,
симпозіумів, конкурсів; вручення грамот сертифікатів; розрахунку рейтингів та
заповнення ліцензійних умов. Керівництво академії проводить інформування
науково-педагогічних працівників про існуючі заходи для підвищення їх
професійної діяльності. Для здійснення бібліотечно-інформаційної підтримки
освітньої, наукової, виховної діяльності академії та задоволення інформаційних
потреб усіх учасників освітнього процесу наукова бібліотека ОДАБА впроваджує
в практику нові технології, надає сучасні сервісні послуги, використовує власні,
національні та світові джерела інформації. Наукова бібліотека комплектується
за профілем академії. Академія має доступ до наукометричних баз даних
Scopus та Web of Science.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
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Продемонструйте, яким чином фінансові та
матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша
інфраструктура, обладнання тощо), а також
навчально-методичне забезпечення ОП
забезпечують досягнення визначених ОП цілей
та програмних результатів навчання?

Забезпечення ОП матеріально-технічними ресурсами: - учбовими
приміщеннями, лабораторіями, техніко-технологічним обладнанням і
приладами, необхідними для виконання навчальних програм – 100% від
потреби; - гуртожитком - 100 % від потреби; - комп’ютерними місцями – 12; -
пунктами харчування, спортивними залами, стадіоном, студентською
поліклінікою; - бібліотекою з необхідним по кількістю та змістом фондом; -
безоплатним доступом до Інтернету на кожному комп’ютерному місці.
Забезпечення ОП навчально-методичними ресурсами: - робочі програми,
силабуси; - конспекти лекцій; - методичні вказівки та рекомендації; -
індивідуальні завдання; - комп’ютерні презентації; - ілюстративні матеріали.
Забезпечення ОП інформаційними ресурсами: - вітчизняні та закордонні фахові
періодичні видання у бібліотеці ОДАБА ; - електронні ресурси: електронний
каталог; електронна бібліотека; ресурси Internet; Open Access; - бібліографічні
ресурси: нові надходження; бібліографічні покажчики «Енциклопедії та
енциклопедичні словники бібліотеки ОДАБА», віртуальні виставки; випускні
роботи; бібліотечний книгообмін; - репозиторій Odessa State Academy of Civil
Engineering and Architecture electronic Repository, який входить в перелік
електронних архівів України (OSACEAeR http://mx.ogasa.org.ua/); -
наукометричні дослідження. Усі зазначені навчально-методичні ресурси
доступні на безоплатній основі у бібліотеках академії та кафедри, на сайті
академії (http://odaba.edu.ua/library).

Продемонструйте, яким чином освітнє
середовище, створене у ЗВО, дозволяє
задовольнити потреби та інтереси здобувачів
вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО
задля виявлення і врахування цих потреб та
інтересів?

Потреби та інтереси здобувачів вищої освіти задовольняються наявністю
необхідних матеріальних, навчально-методичних, інформаційних ресурсів,
студентоцентричною спрямованістю освітнього середовища, безпечністю для
життя та здоров’я, підтримкою зусиль студента в професіональному зростанні,
самовдосконаленні, сприянням працевлаштуванню. Освітнє середовище
безперервно змінюється і вдосконалюється. Для цього проводиться щорічне
анкетування студентів. Його результати аналізуються та обговорюються на
засіданні кафедри, обговорюються, після чого приймається рішення про
необхідні зміни.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує
безпечність освітнього середовища для життя
та здоров’я здобувачів вищої освіти
(включаючи психічне здоров’я)?

Заходи забезпечення безпечного освітнього середовища: - адаптація до
освітнього середовища у перший рік навчання за участю кураторів; - зменшення
вимогливості викладачів у перший рік навчання; - стимулювання
взаємовідносин на основі довіри, доброзичливості та схвалення; - створення
сприятливого психологічного мікроклімату (стиль спілкування викладача й
студента); - підтримання санітарно-гігієнічних умов (провітрювання приміщення,
температурний режим (особливо взимку)); - забезпечення раціонального
харчування - наявність буфета в кожному навчальному корпусі, їдальні на
території академмістечка; - впровадження медичного контролю та оздоровчих
процедур; - рівномірний розподіл психологічного навантаження в семестрі,
врахування поточної роботи студентів при виставленні екзаменаційної оцінки; -
проводження індивідуальної роботи зі студентами, які виявляють низький рівень
стресостійкості; - створення доброзичливої спокійної атмосфери іспиту,
поведінка викладача не повинна посилювати екзаменаційний стрес; - контроль
умов життя і відпочинку студентів в гуртожитку, який здійснюється кураторами,
деканатом.
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Опишіть механізми освітньої, організаційної,
інформаційної, консультативної та соціальної
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є
рівень задоволеності здобувачів вищої освіти
цією підтримкою відповідно до результатів
опитувань?

Заходи забезпечення освітньої підтримки: - організація та проведення
освітнього процесу; - створення індивідуальних навчальних планів та
графіківнавчальної роботи студентів; - організація переддипломної практики; -
організація державної атестації. Заходи забезпечення організаційної та
соціальної підтримки: - організація роботи рейтингів та стипендіальної комісії; -
сприяння працевлаштуванню випускників; - участь у організації функціонування
і супроводження webсторінок кафедри та академії; - участь в організації
проведення І та ІІ туру Всеукраїнських студентських олімпіад, конкурсів
наукових робіт з дисциплін та спеціальностей; - організація участі студентів у
господарських роботах в місті та академії; - організаційне забезпечення участі
студентів в конкурсах різної спрямованості; - забезпечення культурного й
духовного розвитку особистості; - здійснення просвітницької, творчої,
мистецької, культурновиховної, спортивної й оздоровчої діяльності студентів; -
сприяння розвитку художньої самодіяльності; - відродження, збереження та
пропагування українських національних традицій; - планування та організація
патріотично-виховної роботи серед студентів; - забезпечення виховної роботи в
гуртожитках; - допомога в організації роботи органів студентського
самоврядування; - забезпечення необхідних соціальних та санітарно-побутових
умов для студентів у гуртожитках; - організація роботи кураторів груп; -
розроблення та проведення заходів щодо впровадження в студентському
середовищі здорового способу життя; - профілактика серед студентів
надзвичайних випадків, порушень трудової дисципліни та громадського
порядку; - забезпечення профілактики захворювань студентів; - організація
заходів щодо соціально-психологічної адаптації в академії першокурсників,
підтримання зв’язків з їх родинами; - організація участі студентів в культурно-
масових та спортивних заходах академії. Інформування студентів на веб-сайтах
та стендах: - досягнення та показники їхньої успішності; - можливості
випускників влаштуватися на роботу та результати працевлаштування; -
задоволення здобувачів навчальними програмами, які вони виконують; - наявні
навчальні і матеріальні ресурси. Забезпечення публічності інформації про
освітні програми: - публікація інформації про освітню діяльність академії; -
публікація та регулярно оновлення інформації щодо діючих освітніх програм,
переліку дисциплін у освітніх програмах; - оприлюднення звітів про самооцінку,
результатів оцінювання зовнішніми органами із забезпечення якості, результатів
внутрішніх і зовнішніх соціологічних опитувань здобувачів та їх батьків,
випускників, роботодавців.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для
реалізації права на освіту особами з
особливими освітніми потребами? Наведіть
посилання на конкретні приклади створення
таких умов на ОП (якщо такі були)

Для студентів з особливими освітніми потребами, які мають захворювання
опорно-рухового апарату але відвідують академію складається розклад занять
таким чином, щоб аудиторні заняття (лекції, практичні, лабораторні) проходили
в навчальних корпусах, обладнаних ліфтами або лише на першому поверсі
іншого навчального корпусу без ліфту. Особи з особливими освітніми
потребами, які не мають можливості відвідувати заклад вищої освіти, мають
можливість здобувати вищу освіту вдома за дистанційними технологіями
навчання, які передбачають: - навчання дома за місцем проживання; - доступ до
навчальних матеріалів в зручний час; - фахова консультація викладачами за
допомогою засобів електронної комунікації без виїзду студента до академії; -
атестація з навчальних дисциплін в онлайн режимі; - захист випускної роботи в
онлайн режимі. Особи, які можуть прискорено опанувати зміст навчальних
предметів одного чи декількох курсів, освітніх рівнів, мають можливість вчитися
за індивідуальним графіком організації учбового процесу.

Яким чином у ЗВО визначено політику та
процедури врегулювання конфліктних ситуацій
(включаючи пов’язаних із сексуальними
домаганнями, дискримінацією та корупцією)?
Яким чином забезпечується їх доступність
політики та процедур врегулювання для
учасників освітнього процесу? Якою є практика
їх застосування під час реалізації ОП?

У разі надходження заяви про наявність конфліктної ситуації наказом директора
інституту або ректора створюється комісія, яка перевіряє факти та у випадку їх
підтвердження до порушника застосовуються види відповідальності,
передбачені законами України, локальними нормативноправовими актами
академії. Залежно від ситуації, яка виникла, пропозиції комісії надаються
директору інституту або ректору для їх вирішення. Обов’язково до складу
комісії входять представники профспілкового комітету та студентського
самоврядування. Студент, який вважає, що він піддається сексуальному
домаганню або тиску, зв’язується з директором інституту або ректором з метою
отримання допомоги та інформації про можливі способи вирішення проблеми,
включаючи процедуру подачі офіційної заяви. Таке обговорення проходить
повністю в конфіденційному режимі і відповідно до законодавства.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
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Яким документом ЗВО регулюються процедури
розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду ОП? Наведіть
посилання на цей документ, оприлюднений у
відкритому доступі в мережі Інтернет

«Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду освітніх програм в Одеській державній академії
будівництва та архітектури» http://odaba.edu.ua/academy/public-
information/Onthe-organization-of-the-educational-process

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю
відбувається перегляд ОП? Які зміни були
внесені до ОП за результатами останнього
перегляду, чим вони були обґрунтовані?

ОП розробляється, затверджується, оцінюється та переглядається на підставі
«Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду освітніх програм в Одеській державній академії
будівництва та архітектури» http://odaba.edu.ua/academy/public-
information/Onthe-organization-of-the-educational-process. Розроблення нової ОП
проводиться у 5 етапів: 1. Формування проектної групи та призначення гаранта
освітньої програми; 2. Аналіз актуальності ОП та оцінювання достатності
наявних ресурсів; 3. Визначення профілю ОП; 4. Визначення освітнього змісту
ОП та розроблення навчального плану; 5. Розроблення системи оцінювання
якості ОП з метою її удосконалення. Розроблена програма проходить
затвердження випускаючою кафедрою, директором інституту, вченою радою
факультету, методичною радою академії та Вченою радою академії. За участю
проектної групи, представниками ради роботодавців та представниками органів
студентського самоврядування проводиться моніторинг реалізації ОП. Також,
при проведенні анкетування серед студентів і випускників оцінюються підсумки
реалізації ОП. Результати моніторингу розміщуються на сайті кафедри.
Перегляд та оновлення (якщо це буде потрібно) ОП проводиться один раз на
рік. Корегується зміст вибіркової компоненти ОП та, при потребі, зміст
обов'язкової компоненти.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні
приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до
процесу періодичного перегляду ОП та інших
процедур забезпечення її якості, а їх позиція
береться до уваги під час перегляду ОП

Студенти залучаються до моніторингу освітньої програми. Моніторинг може
проводитися різними способами – анкетування, опитування, інтерв’ювання,
моніторинг досягнутих результатів, оцінювання ОП на відповідність критеріям
забезпечення якості освітніх програм тощо. До перегляду ОП залучаються
представники органів студентського самоврядування зі своїми пропозиціями.
Протягом останнього навчального року було проведене анкетування у квітні.
Проектною групою був проведений аналіз. Його результати були повідомлені на
засіданні кафедри у травні. Запропоновані зміни у вибіркових компонентах ОП,
які були враховані в робочих програмах на 2019-2020 навчальний рік і
відображені в силабусах.

Яким чином студентське самоврядування бере
участь у процедурах внутрішнього
забезпечення якості ОП

Органи студентського самоврядування вносять пропозиції щодо контролю за
якістю навчального процесу, змісту навчальних планів і програм. Органи
студентського самоврядування враховують зауваження і пропозиції кожного
студента, узагальнюють їх і формулюють пропозиції проектним групам для
вдосконалення ОП. Органи студентського самоврядування спільно з
відповідними структурними підрозділами академії сприяють забезпеченню
інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої
допомоги студентам.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні
приклади, як роботодавці безпосередньо або
через свої об’єднання залучені до процесу
періодичного перегляду ОП та інших процедур
забезпечення її якості

Роботодавці оцінюють результати ОП за результатами спілкування зі своїми
співробітниками - випускниками академії минулих років, зі студентами, що
проходять практику відповідно до договорів, один з одним, обмінюючись своїм
досвідом та в складі Ради роботодавців. Пропозиції проектній групі щодо змін
компонент ОП формують окремі роботодавці і Рада роботодавців. Після аналізу
робочою групою пропозиції розглядаються на засіданні кафедри і враховуються
при оновленні робочих програм.

Опишіть практику збирання та врахування
інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій
працевлаштування випускників ОП

Збір інформації про кар'єрний шлях випускників ОП проводиться двома
способами: - щорічно під час зустрічі випускників у вигляді опитування; -
опитування членів Ради роботодавців, які працевлаштовують випускників.
Зібрана інформація враховується при щорічному удосконаленні ОП.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з
реалізації ОП були виявлені у ході здійснення
процедур внутрішнього забезпечення якості за
час її реалізації? Яким чином система
забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці
недоліки?

Під час реалізації ОП за допомогою анкетування студентів були виявлені
недоліки: - можливе необ'єктивне оцінювання знань студентів; - недостатня
кількість семінарів з обговоренням різних ділових ситуацій, відірваність деяких
практичних занять від реальних виробничих умов. Під час щорічного підсумку
рейтингів було відзначено недостатню кількість публікацій наукових статей у
виданнях, які входять в міжнародні наукометричні бази Scopus та Web of
Science. Було рекомендовано викладачам та запроваджено у освітній процес
додаток до модульної системи у вигляді проміжних звітних матеріалів
(результати письмових опитувань, тестів), які можуть підтверджувати
підсумковий результат атестації студента. Викладачам було рекомендовано
більш активно публікуватися у наукометричних міжнародних виданнях, зокрема
запропоновано видання у Хорватії.
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Продемонструйте, що результати зовнішнього
забезпечення якості вищої освіти беруться до
уваги під час удосконалення ОП. Яким чином
зауваження та пропозиції з останньої
акредитації та акредитацій інших ОП були
ураховані під час удосконалення цієї ОП?

ОП раніше не акредитувалась.

Опишіть, яким чином учасники академічної
спільноти змістовно залучені до процедур
внутрішнього забезпечення якості ОП?

Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього
забезпечення якості ОП такими процедурами: - здійснення моніторингу та
періодичного перегляду освітніх програм із залучення представників Ради
роботодавців; - оцінювання здобувачів вищої освіти шляхом проведення
контрольних тестувань; - оцінювання науково-педагогічних працівників на
підставі анонімного анкетування студентів; - оцінювання освітньої та науково-
технічної діяльності кафедр і факультетів з використанням рейтингового
оцінювання; - підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; -
забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату при реалізації освітнього процесу підготовки магістрів.

Опишіть розподіл відповідальності між різними
структурними підрозділами ЗВО у контексті
здійснення процесів і процедур внутрішнього
забезпечення якості освіти

Структурним підрозділом ОДАБА, в контексті здійснення процесів і процедур
внутрішнього забезпечення якості освіти є Центр організації освітнього процесу
в який входять: - навчальний відділ (організація, планування, контроль, аналіз
та вдосконалення освітнього процесу; організація систематичного контролю за
проведенням усіх видів навчальних занять; проведення систематичного
контролю за діяльністю кафедр академії; аналіз попиту та пропозицій ринку
праці фахівців; налагодження співпраці з підприємствами, які є потенційними
роботодавцями; залучення підприємств, установ та організацій (роботодавців)
до навчального процесу; координація роботи інститутів, профілюючих кафедр
щодо організації виробничої практики, ефективності використання баз
практики); - навчально-методичний відділ (аналіз і контроль навчально-
методичного забезпечення освітнього процесу; координування діяльності
методичних комісій з контролю змісту освітнього процесу; організація спільної
роботи відділу з інститутами та кафедрами; участь в організації підвищення
кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників); - моніторингу та
внутрішньої системи забезпечення якості освіти (забезпечення ефективного
функціонування внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти
академії); - відділ ліцензування та акредитації. Навчально-дослідна частина
забезпечує ефективне використання інтелектуального потенціалу та сучасних
методів управління й організації науково-дослідної роботи студентів в академії.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та
обов’язки усіх учасників освітнього процесу?
Яким чином забезпечується їх доступність для
учасників освітнього процесу?

Нормативну основу, яка регулює права та обов’язки усіх учасників освітнього
процесу в ОДАБА, складають: Конституція України; закони України «Про
освіту»; «Про вищу освіту»; «Про наукову та науково технічну діяльність»;
розпорядчі нормативно-правові документи Президента України, Кабінету
Міністрів України (КМУ), Міністерства освіти і науки (МОН) України, інших
міністерств та відомств. В ОДАБА права та обов’язки усіх учасників освітнього
процесу регулюються наступними документами: – Статут (наказ МОН України
від 06.08.2017 №175); – Правила внутрішнього трудового розпорядку ОДАБА,
затверджені на загальних зборах трудового колективу академії (протокол від
05.05.2017 №1); – Положення про організацію освітнього процесу (затверджено
рішенням Вченої Ради ОДАБА протокол №1 від 31.09.2018р.). В цих положеннях
викладені основні аспекти організації освітнього процесу, де дано чітке і
зрозуміле роз’яснення стосовно правил та обов’язків всіх учасників освітнього
процесу в ОДАБА. Документи, які регулюють права та обов’язки усіх учасників
освітнього процесу, а також інша інформація щодо організації освітнього
процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті ОДАБА
http://odaba.edu.ua/academy/public-information/documentation

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить
інформацію про оприлюднення на офіційному
веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою
отримання зауважень та пропозиції
заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса
веб-сторінки

http://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/opp-hydraulic-engineering,-
water-engineering-and-water-technology

http://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/opp-hydraulic-engineering,-water-engineering-and-water-technology
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Наведіть посилання на оприлюднену у
відкритому доступі в мережі Інтернет
інформацію про освітню програму (включаючи
її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти)

http://odaba.edu.ua/academy/public-information/educational-activities

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової
програми відповідає науковим інтересам
аспірантів (ад’юнктів)

-

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової
програми забезпечує повноцінну підготовку
здобувачів вищої освіти до дослідницької
діяльності за спеціальністю та/або галуззю

-

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової
програми забезпечує повноцінну підготовку
здобувачів вищої освіти до викладацької
діяльності у закладах вищої освіти за
спеціальністю та/або галуззю

-

Продемонструйте дотичність тем наукових
досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам
досліджень наукових керівників

-

Опишіть з посиланням на конкретні приклади,
як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує
в межах освітньо-наукової програми можливості
для проведення і апробації результатів
наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів)

-

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості
для долучення аспірантів (ад’юнктів) до
міжнародної академічної спільноти за
спеціальністю, наведіть конкретні проекти та
заходи

-

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у
дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично
впроваджуються

-

Опишіть чинні практики дотримання академічної
доброчесності у науковій діяльності наукових
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

-

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для
виключення можливості здійснення наукового
керівництва особами, які вчинили порушення
академічної доброчесності

-

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

http://odaba.edu.ua/academy/public-information/educational-activities
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Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП? Основний стратегічний напрям розвитку ВНЗ відповідно до Закону України «Про
вищу освіту» - створення умов для академічної автономії. Створюючи
представлену ОП автори, як нам здається, зробили перші і дуже важливі кроки
в цьому напрямку. І це, безумовно, одна з сильних сторін цього документа. Крім
цього в програмі є інструменти для її вдосконалення, залучаючи студентське
співтовариство, випускників і, що найголовніше, роботодавців, як основних
вигодонабувачів. Ця програма відкриває сторінку нових взаємовідносин між
академією, студентами та роботодавцями. Ще одна сильна сторона ОП -
орієнтація на створення програмних компетентностей та результатів начання,
які враховують потреби ринку праці, відображають погляд зовнішніх замовніків
(роботодавців, випускників) на освітню підготовку і створюють умови для
найкращого працевлаштування. Ще однією сильною стороною ОП є реалізація
студентоцентрічності. Остання властивість програми вже дала можливість
виявити слабкі сторони ОП. Саме анкетування студентів зафіксувало деякі
недоліки: - недостатня кількість інтерактивних форм проведення занять; -
деяким дисциплінам не вистачає прикладів з практики; - не всі викладачі
пояснюють критерії оцінювання і чітко їх дотримуються; - недостатньо
представлених можливостей для участі студентів у науково-дослідній роботі; -
недостатньо можливостей для кращої організації самостійної роботи студентів; -
не в повній мірі враховані інтереси студентів; - недостатній рівень науково-
методичного та ресурсного забезпечення.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж
найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО
планує здійснити задля реалізації цих
перспектив?

З метою подальшого вдосконалення ОП плануються такі заходи: - підвищення
мобільності студентів та викладачів; - розширення можливостей для організації
переддипломної практики; - залучення до навчання іноземних студентів; -
посилення дослідницької компоненти; - збільшення застосування дистанційних
форм навчання; - посилення інтернаціоналізації в ОП; - покращення якісних
показників професорсько-викладацького складу; - збільшення інформатизації
всіх форм навчання; - розвиток науково-технічної та матеріальної бази; -
розширення партнерства з роботодавцями; - запровадження навчальних
дисциплін, що викладаються за вибором студентів і базуються на результатах,
отриманих при виконанні досліджень, та досягненнях світової науки; - повисити
рівень володіння іноземними мовами серед професорсько-викладацького
складу; - створення і підтримка бази даних випускників; - вдосконалення
системи оцінювання знань студентів через послідовне використання
оприлюднених критеріїв, правил і процедур, анкетування з питань організації та
якості ОП, визначення рівня педагогічної майстерності викладачів, сприйняття
студентами новітніх навчальних технологій, нововведень у навчально-
методичному забезпеченні, оцінки та діагностики знань студентів тощо.

Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Назва освітнього компонента Вид
компонента

Файли Відомості щодо МТЗ*

Оформлення магістерської
роботи

атестація -

Управління проектами дисципліна Силабус 194 ОК
9_Управління проектами.pdf

Мультимедійний проектор NEC V300X, ноутбук
Compaq EVO 110. Рік введення в експлуатацію
2017

Переддипломна практика практика Силабус 194 ОК
14_практика.pdf

Екологічна безпека при
будівництві та експлуатації
систем водогосподарського
комплексу

дисципліна Силабус 194 ОК
13_Екологічна безпека.pdf

Мультимедійний проектор Aser K11, екран
настінний 1,8х1,8м, плакати. Комп’ютер Celeron
2.0. Рік введення в експлуатацію 2017

Конструкції споруд
водогосподарського комплексу у
сейсмічних умовах

дисципліна Силабус 194 ОК
12_Конструкції споруд.pdf

Мультимедійний проектор Epson EB– S02,
Комп’ютери – 2 шт.: НР ВОХ54ЕА ProBook. Рік
введення в експлуатацію 2012

Енергоаудіт дисципліна Силабус 194 ОК
11_Енергоаудит.pdf

https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9967/Get
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Назва освітнього компонента Вид
компонента

Файли Відомості щодо МТЗ*

Енергозбереження дисципліна Силабус 194 ОК
10_Енергозбереження.pdf

Мультимедійний проектор Ben Q МР 6–12, ноутбук
Lenovo G 570, екран настінний 1,8х1,8м. Рік
введення в експлуатацію 2017

Цивільний захист дисципліна Силабус 194 ОК
4_Цивільний захист.pdf

Економіка галузі дисципліна Силабус 194 ОК
8_Економіка галузі.pdf

Мультимедійний проектор АcerC120 Екран
настінний 2х1,8м Ноутбук LenovoIdeaPad Рік
введення в експлуатацію 2017

Охорона праці в будівництві дисципліна Силабус 194 ОК 7_Охорона
праці в будівництві.pdf

Мультимедійний проектор NECV300X Екран
настінний 1,8х1,8м Ноутбук Compad EVO 110 Рік
введення в експлуатацію 2011

Іноземна мова (спецкурс) дисципліна Силабус 194 ОК 6_Іноземна
мова _спецкурс_.pdf

Математичні методи в
інженерних розрахунках

дисципліна Силабус 194 ОК
5_Математичні методи в
інженерних розрахунках.pdf

Комп’ютери – 10 шт.: Celeron 2.4. Рік введення в
експлуатацію 2015

Правове регулювання
господарської діяльності в
будівництві

дисципліна Силабус 194 ОК 3_Правове
регулювання господарської
діяльності в будівництві.pdf

Мультимедійний проектор POYANK P18 Екран
настінний 2х1,8м Ноутбук LenovoIdeaPad 100–14
(80MH001XUA) Рік введення в експлуатацію 2019

Інтелектуальна власність дисципліна Силабус 194 ОК
2_Інтелектуальна
власність.pdf

Мультимедійний проектор АcerC120 Екран
настінний 2х1,8м Ноутбук LenovoIdeaPad 100–14
(80MH001XUA) Рік введення в експлуатацію 2017

Противозсувні та берегозахісні
споруди

дисципліна Силабус 194 ВК
7_Противозсувні та
берегозахисні споруди.pdf

Мультимедійний проектор Epson EBS6 / 3:4/3300
ANSI люмен / 800 х 600 Рік введення в
експлуатацію 2014

Інформаційні технології у
будівництві

дисципліна Силабус 194 ВК
1_Інформаційні технології у
будівництві 1, 2.pdf

Комп’ютери – 11 шт.: Pentium 4,4GHz Рік введення
в експлуатацію 2019

Організація, планування та
управління у будівництві

дисципліна Силабус 194 ВК
2_Органзація
будівництва.pdf

Технологія будівельного
виробництва

дисципліна Силабус 194 ВК 3_ТСП.pdf Мультимедійний проектор EPSON EMP–S5. Рік
введення в експлуатацію 2011

Водні шляхи та порти дисципліна Силабус 194 ВК 8_Водні
шляхи та порти.pdf

Мультимедійний проектор Epson EBS6 / 3:4/3300
ANSI люмен / 800 х 600 Рік введення в
експлуатацію 2014

Спеціальні гідротехнічні споруди дисципліна Силабус 194 ВК
4_Спеціальні гідротехнічні
споруди.pdf

Мультимедійний проектор Epson EBS6 / 3:4/3300
ANSI люмен / 800 х 600 Рік введення в
експлуатацію 2014

Поновлювальні джерела енергії дисципліна Силабус 194 ВК
5_Поновлювальні джерела
енергії.pdf

Комп’ютери – 11 шт.: Pentium 4,4GHz Рік введення
в експлуатацію 2019

Будівництво в складних умовах дисципліна Силабус 194 ВК
6_Будівництво в складних
умовах.pdf

Комп’ютери – 11 шт.: Pentium 4,4GHz Рік введення
в експлуатацію 2019

Накопичувачі вторинних ресурсів
та рекультивація порушених
земель

дисципліна Силабус 194 ВК
9_Накопичувачі вторинних
ресурсів та.pdf

Мультимедійний проектор Epson EBS6 / 3:4/3300
ANSI люмен / 800 х 600 Рік введення в
експлуатацію 2014
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Назва освітнього компонента Вид
компонента

Файли Відомості щодо МТЗ*

Еколого-меліоративний
моніторинг зрошуваних земель

дисципліна Силабус 194 ВК
10_Еколого-меліоративний
моніторінг зрошуваних
земель.pdf

Комп’ютери – 11 шт.: Pentium 4,4GHz Рік введення
в експлуатацію 2019

Філософія творчості дисципліна Силабус 194 ОК
1_Філософія творчості.pdf

Мультимедійний проектор АcerC120 Екран
настінний 2х1,8м Ноутбук LenovoIdeaPad Рік
введення в експлуатацію 2016

Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів

ПІБ викладача Посада
викладача

Чи входить у групу
забезпечення
відповідної
спеціальності?

Навчальні дисципліни, що їх
викладає викладач на ОП

Обґрунтування

Блажко
Анатолій
Петрович

Доцент Ні Еколого-меліоративний
моніторинг зрошуваних земель

Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних
умов, пп.:2,3,13,14,17

Полунін Юрій
Миколайович

Старший
викладач

Ні Енергоаудіт Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних
умов: пп.2,12,14,15

Дмитрієв Сергій
Володимирович

Доцент Ні Накопичувачі вторинних
ресурсів та рекультивація
порушених земель

Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних
умов, пп.:2,13,14,17

Єрмакова
Світлана
Станіславівна

Професор Ні Філософія творчості Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних
умов: пп.2,3,4,10,13,14,15,16,18

Бикова
Світлана
Валентинівна

Доцент Ні Інтелектуальна власність Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних
умов: пп.3,10,11,13,14,15,16,18

Романюк
Василь
Петрович

Доцент
0,75
ставки

Ні Цивільний захист Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних
умов: пп.13,14,15,17

Ляшенко
Тетяна
Василівна

Професор Ні Математичні методи в
інженерних розрахунках

Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних
умов: пп.1,2,3,4,8,11,13,15,16,17

Дубініна
Наталя
Василівна

Старший
викладач

Ні Іноземна мова (спецкурс) Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних
умов: пп.2,13,15,17

Книш Олексій
Ігорович

Доцент Ні Охорона праці в будівництві Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних
умов, пп.: 2,3,13,14,15

Камбур Ольга
Леонідівна

Доцент Ні Економіка галузі Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних
умов: пп.2,3,13,14

Колодинський
Сергій
Борисович

Доцент Ні Управління проектами Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних
умов, пп.:1,2,3,13,14,15, 17

Барабаш Іван
Васильович

Професор
0 75

Ні Енергозбереження Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п 30 Ліцензійних

https://bo.naqa.gov.ua/api/File/9989/Get
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ПІБ викладача Посада
викладача

Чи входить у групу
забезпечення
відповідної
спеціальності?

Навчальні дисципліни, що їх
викладає викладач на ОП

Обґрунтування

Васильович 0,75
ставки

Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних
умов, пп.:1,2,3,4,7,8,10,11,13,14,15,16

Огороднійчук
Ірина
Анатоліївна

Доцент Ні Правове регулювання
господарської діяльності в
будівництві

Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних
умов: пп.3,11,13,15,16,17

Малахов Віктор
Валерійович

Старший
викладач
0,75
ставки

Ні Конструкції споруд
водогосподарського комплексу
у сейсмічних умовах

Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних
умов, пп.:1,2,8,10,13,16

Якушев Дмитро
Ігорович

Доцент
0,5 ставки

Ні Водні шляхи та порти Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних
умов, пп.:2,8,10,13,16,17,18

Слободянюк
Володимир
Прокопійович

Доцент
0,5 ставки

Ні Будівництво в складних умовах Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних
умов: пп.3,14,17,18

Небеснова
Тетяна
Володимирівна

Доцент Ні Екологічна безпека при
будівництві та експлуатації
систем водогосподарського
комплексу

Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних
умов, пп.: 1,2,13,15,18

Анісімов
Костянтин
Іванович

Доцент
0,5 ставки

Так Спеціальні гідротехнічні
споруди

Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних
умов, пп.:2,7,8,13,14

Коломієць
Сергій
Петрович

Доцент
0,75
ставки

Ні Поновлювальні джерела енергії Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних
умов, пп.:8,13,14,18

Менейлюк
Олександр
Іванович

Завідувач
кафедри

Ні Технологія будівельного
виробництва

Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних
умов, пп.:1, 2, 3, 4,7,8,10,11,12,13,15,18

Беспалова
Алла Вікторівна

Завідувач
кафедри

Ні Організація, планування та
управління у будівництві

Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних
умов, пп.:1,2,3,8,10,13,14,15

Якушев Дмитро
Ігорович

Доцент Ні Противозсувні та берегозахісні
споруди

Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних
умов, пп.:2,8,10,13,16,17,18

Дмитрієв Сергій
Володимирович

Доцент Ні Інформаційні технології у
будівництві

Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних
умов, пп.:2,13,14,17

Таблиця 3. Матриця відповідності

Оформлення магістерської роботи

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 1 МН8 ФО6

ПРН 2 МН8 ФО6

ПРН 3 МН8 ФО6

ПРН 15 МН8 ФО6
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Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінюванняПРН 14 МН8 ФО6

ПРН 13 МН8 ФО6

ПРН 12 МН8 ФО6

ПРН 11 МН8 ФО6

ПРН 10 МН8 ФО6

ПРН 9 МН8 ФО6

ПРН 8 МН8 ФО6

ПРН 7 МН8 ФО6

ПРН 6 МН8 ФО6

ПРН 5 МН8 ФО6

ПРН 4 МН8 ФО6

Управління проектами

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 14 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

ПРН 15 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

ПРН 13 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

ПРН 10 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

ПРН 9 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

ПРН 2 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

Переддипломна практика

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 14 МН4, МН7 ФО7

ПРН 13 МН4, МН7 ФО7

ПРН 12 МН4, МН7 ФО7

ПРН 11 МН4, МН7 ФО7

ПРН 10 МН4, МН7 ФО7

ПРН 9 МН4, МН7 ФО7

ПРН 8 МН4, МН7 ФО7

ПРН 7 МН4, МН7 ФО7

ПРН 6 МН4, МН7 ФО7

ПРН 5 МН4, МН7 ФО7

ПРН 4 МН4, МН7 ФО7

ПРН 3 МН4, МН7 ФО7
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Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінюванняПРН 2 МН4, МН7 ФО7

ПРН 1 МН4, МН7 ФО7

ПРН 15 МН4, МН7 ФО7

Екологічна безпека при будівництві та експлуатації систем водогосподарського комплексу

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 1 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 2 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 15 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 13 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 12 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 11 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 10 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 9 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 8 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

Конструкції споруд водогосподарського комплексу у сейсмічних умовах

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 12 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 11 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 10 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 7 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 6 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 5 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 4 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 3 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 2 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 1 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 13 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 15 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО2, ФО5

Енергоаудіт

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 15 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 12 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 11 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5
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Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання
ПРН 10 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 4 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 1 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

Енергозбереження

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 15 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 12 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 11 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 10 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 4 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 1 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

Цивільний захист

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 13 МН1, МН2, МН3, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 12 МН1, МН2, МН3, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 11 МН1, МН2, МН3, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 10 МН1, МН2, МН3, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 2 МН1, МН2, МН3, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 1 МН1, МН2, МН3, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 15 МН1, МН2, МН3, МН4, МН6 ФО2, ФО5

Економіка галузі

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 15 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

ПРН 13 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

ПРН 11 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

ПРН 10 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

ПРН 8 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

ПРН 6 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

ПРН 1 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

Охорона праці в будівництві

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 15 МН1, МН2, МН3, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 13 МН1, МН2, МН3, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 12 МН1 МН2 МН3 МН4 МН6 ФО2 ФО5
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Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання
ПРН 12 МН1, МН2, МН3, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 10 МН1, МН2, МН3, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 9 МН1, МН2, МН3, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 2 МН1, МН2, МН3, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 1 МН1, МН2, МН3, МН4, МН6 ФО2, ФО5

Іноземна мова (спецкурс)

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 15 МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 13 МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 11 МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 10 МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 2 МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

Математичні методи в інженерних розрахунках

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 1 МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 11 МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 15 МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

Правове регулювання господарської діяльності в будівництві

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 2 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 15 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 14 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 13 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 10 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

Інтелектуальна власність

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 15 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 14 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 13 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 12 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 11 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 2 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 1 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

Противозсувні та берегозахісні споруди
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Противозсувні та берегозахісні споруди

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 1 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

ПРН 3 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

ПРН 5 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

ПРН 6 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

ПРН 12 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

ПРН 15 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

ПРН 14 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

Інформаційні технології у будівництві

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 15 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО1, ФО3

ПРН 13 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО1, ФО3

ПРН 12 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО1, ФО3

ПРН 10 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО1, ФО3

ПРН 7 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО1, ФО3

ПРН 5 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО1, ФО3

ПРН 3 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО1, ФО3

ПРН 2 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО1, ФО3

ПРН 1 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО1, ФО3

Організація, планування та управління у будівництві

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 15 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 13 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 11 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 10 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 9 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 8 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 4 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 2 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3

Технологія будівельного виробництва

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 15 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 14 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3



15.11.2019 Акредитаційна система

https://office.naqa.gov.ua/form-se/451 28/31

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання
ПРН 13 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 11 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 9 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 8 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 4 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 2 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 1 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3

Водні шляхи та порти

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 10 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО3

ПРН 15 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО3

ПРН 13 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО3

ПРН 12 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО3

ПРН 9 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО3

ПРН 5 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО3

ПРН 3 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО3

ПРН 2 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО3

Спеціальні гідротехнічні споруди

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 15 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 13 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 12 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 10 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 9 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 6 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 5 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 3 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 2 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 1 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО3

Поновлювальні джерела енергії

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 15 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО1, ФО3

ПРН 14 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО1, ФО3
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Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання
ПРН 13 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО1, ФО3

ПРН 8 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО1, ФО3

ПРН 6 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО1, ФО3

ПРН 1 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО1, ФО3

Будівництво в складних умовах

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 6 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 5 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 3 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 2 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 10 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 12 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 13 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО2, ФО3

ПРН 15 МН1, МН2, МН4, МН5, МН6 ФО2, ФО3

Накопичувачі вторинних ресурсів та рекультивація порушених земель

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 15 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО2, ФО4

ПРН 14 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО2, ФО4

ПРН 12 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО2, ФО4

ПРН 6 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО2, ФО4

ПРН 5 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО2, ФО4

ПРН 3 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО2, ФО4

ПРН 1 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО2, ФО4

Еколого-меліоративний моніторинг зрошуваних земель

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 15 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

ПРН 13 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

ПРН 12 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

ПРН 10 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

ПРН 9 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

ПРН 5 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

ПРН 3 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

ПРН 2 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО1, ФО4

Фі фі і
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Філософія творчості

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 15 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 14 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 11 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 10 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

ПРН 1 МН1, МН2, МН4, МН6 ФО2, ФО5

Загальна інформація про заклад

Кількість ліцензованих спеціальностей
За 1 (бакалаврським) рівнем 10

За 2 (магістерським) рівнем 12

За 3 (освітньо-науковим/ освітньо-творчим) рівнем 3

Кількість акредитованих освітніх програм
За 1 (бакалаврським) рівнем 0

За 2 (магістерським) рівнем 2

За 3 (освітньо-науковим / освітньо-творчим) рівнем 0

Контингент студентів на всіх курсах навчання
На денній формі навчання 2614

На інших формах навчання (заочна, дистанційна) 840

Кількість факультетів -

Кількість кафедр -

Кількість співробітників (всього)
• в т.ч. педагогічних 476

Серед них: - докторів наук, професорів 53

- кандидатів наук, доцентів 251

Загальна площа будівель, кв. м
Серед них: -

- власні приміщення (кв. м) 84878

- орендовані (кв. м) 0

- здані в оренду (кв. м) 338
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Навчальна площа будівель, кв. м

Бібліотеки

Гуртожитки

Серед них:

- власні приміщення (кв. м) і 39612

- орендовані (кв. м) 0

- здані в оренду (кв. м) 338

Кількість місць у читальному залі 190

Кількість гуртожитків 5

кількість місць для проживання студентів 2105

Запевнення

Керівник ЗВО 
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