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Загальні відомості про ОП, історію її
розроблення та впровадження

В 1966 році, у зв'язку з потребами держави Одеський інженерно-будівельний
інститут був розширений, створені нові факультети: будівельно-технологічний;
архітектурний; факультет конструювання в промисловому і цивільному
будівництві. Кафедра виробництва будівельних виробів і конструкцій створена у
1963 році. Її організатором і першим керівником був Заслужений працівник
вищої школи України, к.т.н., професор О.Е. Лопатто (1963-1974 рр.) Тоді ж було
сформульовано основний напрямок підготовки фахівців: інженер-будівельник-
технолог. Це дозволило скласти перелік основних дисциплін кафедри і,
відповідно, підібрати висококваліфікований склад викладачів. У вересні 1975
року наказом Мінвузу УРСР в Одеському інженерно-будівельному інституті для
забезпечення високого рівня фундаментальної інженерної підготовки технологів
з виробництва будівельних матеріалів і конструкцій створена перша в країні
кафедра «Процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів».
Завідувачем кафедри багато років був заслужений діяч науки і техніки, доктор
технічних наук, професор Віталій Анатолійович ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ. Політична і
економічна ситуація в країні на початку 90-х років, становлення України як
незалежної держави, перехід до ринкових відносин диктували необхідність змін,
як структури підготовки фахівців, так і програм навчання. 20 квітня 1994 року
Радою Кабінету Міністрів України №244 «Про вдосконалення мережі вищих
навчальних закладів» та Наказом Міністерства освіти України №147 від 18
травня 1994 року на базі Одеського інженерного будівельного інституту
створено Одеську державну академію будівництва та архітектури (OДAБA).
Реагуючи на потреби ринку праці ОДАБА у 2009 році підтвердила спроможність
надавати освітні послуги, пов’язаних з одержанням вищої освіти, на рівні
кваліфікаційних вимог до магістрів в галузі знань 19 «Архітектура та
будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» відповідно
до наказу МОН України від 19.12.2016 № 1562 і акредитаційна комісія МОН
України, сертифікат серії ВС, № 1693126, рішення АК від 8 липня 2014 № 110
(Наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642 л). Підготовка магістрів за освітньо-
професійною та освітньо-науковою програмами «Технології будівельних
конструкцій, виробів і матеріалів» здійснюється, зокрема, на базі двох
випускових кафедр Виробництва будівельних виробів і конструкцій, Процесів та
апаратів в технології будівельних матеріалів. Контингент абітурієнтів за
освітніми програмами сформовано з числа студентів, які мають освітній ступень
бакалавра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста ЗВО м. Одеси та
різних регіонів України. Професійна робота кафедр Будівельно-технологічного
інституту полягає в розробці комплексної програми освітньої, наукової та
освітньої діяльності в системі підготовки магістратури. Підготовка фахівців за
освітніми програмами в цілому задовольняє потреби підприємств, організацій,
промислових інститутів будівельної індустрії, а також науково-дослідних
інститутів.

*Освітня програма http://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/technologies-for-building-
structures,-products-and-materials-p

*Навчальний план за ОП

Рецензії та відгуки роботодавців

*Заява на проведення акредитації ОП

1. Проектування та цілі освітньої програми

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

Метою освітньо-професійної програми є підготовка висококваліфікованих та
конкуренто спроможних фахівців в сфері технології будівельних конструкцій,
виробів і матеріалів, рівень знань котрих дозволяє їм вирішувати стратегічні та
нагальні тактичні технічні та технологічні завдання з урахуванням виконання
умов сталого розвитку, що передбачає всебічні вимоги до ресурсо- та
енергозбереження, екологічної безпеки та соціально-економічного добробуту
громадян. Особливістю освітньо-професійної програми є внутрішній
взаємозв’язок освітніх компонентів в межах спеціальності, що дозволяє
здобувачу вищої освіти бути академічно мобільним на вітчизняному й
міжнародному ринку освітніх послуг і праці. Зокрема, освітньо-професійна
програма передбачає проходження практичної підготовки на виробничій
кафедрі та профільних динамічно розвиваючих підприємствах, що входять до
числа лідерів будівельного комплексу України. ОПП з ТБКВіМ є унікальною у
процесі формування здатності здобувачів розв’язувати комплексні задачі і
проблеми з вдосконалення існуючих технологічних процесів та освоєння нових
технологічних ліній з виробництва будівельної продукції.
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні
документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та
стратегії ЗВО

Мета підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою знаходить своє
віддзеркалення в місії та стратегії ОДАБА, оскільки вона полягає в підготовці
(перепідготовці) високопрофесійних, конкурентоспроможних, морально-стійких,
інтелектуальних, патріотичних й культурно-вихованих фахівців в сфері
технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, які, в свою чергу здатні
ефективно працювати й навчатися протягом життя, шляхом органічного
поєднання самостійної систематичної навчальної, дослідницько-практичної,
практичної та громадської діяльності відповідно до потреб ринку освітніх послуг
і праці. Окрім цього освітньо-професійна програма орієнтована на формування
компетентностей, вмінь та знань, практичних навичок, способів технічного та
спеціального мислення, які формують світоглядні та громадські якості, що
визначають здатність фахівця професійно здійснювати інженерну діяльність за
даним профілем. Стратегія ОДАБА визначена місією ЗВО та спрямована на
модернізацію структури й змісту підготовки майбутніх фахівців на засадах
компетентнісного підходу, забезпечення гнучкості й мобільності практичної
складової в навчальному процесі відповідно до вимог ринку праці, зокрема,
співпрацю із науковими установами, підприємствами, закладами вищої освіти
України, Європейського Союзу, інших держав відповідно до укладених угод.

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
  Розроблена освітньо-професійна програма неодноразово обговорювалася на
засіданнях кафедри Процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів,
Вченої ради Будівельно-технологічного інституту, серед магістрантів, на
виробничій кафедрі підприємства ТОВ «КМД Камбіо», зокрема й на засіданнях,
які проводилися під керівництвом Центру організації освітнього процесу, відділу
ліцензування й акредитації ОДАБА. В процесі розгляду і обговорення
викладачами кафедри й магістрантами академії висловлювались певні
зауваження й пропозиції, що в свою чергу були враховані робочою групою при
формуванні сукупності професійних компетентностей даної освітньо-
професійної програми. У зв’язку з чим в навчальному плані ОП передбачена
вибіркова компонента, яка складає більше 25 % від загального обсягу програми.
Такий вибір є основою для формування індивідуального навчального плану
здобувачів ОПП ТБКВіМ.

- роботодавці
  До формулювання цілей та визначення програмних результатів освітньої
програми залучались випускники за ОП та роботодавці. Інтереси цієї групи
враховані в орієнтації ОП на формування професійних компетентностей
фахівців, таких як начальник лабораторії з контролю виробництва, начальник
дослідної лабораторії, технолог, які здатні вирішувати питання щодо
забезпечення якості по випуску будівельної продукції. Потреби роботодавців
відображені в програмних результатах навчання в більш поглибленому вивченні
дисциплін пов’язаних з ресурсо- та енергозбереженням, технологією
виробництва матеріалів (виробів) присутніх на будівельному ринку. Окрім цього,
випускники, які стали роботодавцями, постійно підтримують зв'язок з
випускаючими кафедрами за профілем. Це виражається і в спільній діяльності,
в написанні наукових статей і тез за профілем ОП, постійно приймають участь у
міжнародних семінарах та конференціях, зокрема вони є співавторами та
рецензентами навчально-методичних матеріалів за освітніми компонентами
освітньо-професійної програми.

- академічна спільнота 
  Інтереси академічної спільноти враховані шляхом впровадження сучасних
педагогічних форм і методів навчання, новітніх технічних засобів і програмного
забезпечення в навчальний процес. Академічна спільнота чітко розуміє
важливість активізації викладацької діяльності для досягнення цілей та
результатів, виконання компенентостей та складових ОП. Забезпечено права
викладачів щодо академічної мобільності, саморозвитку, співробітництва із
закладами вищої освіти і науковими установами України, закордонними
партнерами. Працівники академії залучаються до виконання міжнародних
проєктів – Темпус, Еразмус+, Мелвана.



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

Тенденції розвитку спеціальності та аналіз ринку праці, які проводилися у 2018-
2019 р.р шляхом опитування керівників підприємств та організацій, а також
випускників ОП показав, що є стійка тенденція дефіциту кадрів в сфері
технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Тому підготовка
високопрофесійних фахівців з технології будівельних конструкцій, виробів і
матеріалів є актуальним, що відображається в цілі ОП. Подальший розвиток
спеціальності пов’язується зі змінами та напрямом розвитку інженерної освіти в
Україні та економічного розвитку Південного регіону країни у напрямі
виробництва та впровадження ресурсо- і енергоефективних екологічно чистих
матеріалів (виготовлених на основі вітчизняних сировинних ресурсів) і
технологій при будівництві будівель цивільного й промислового призначення.
Про що свідчить дані обсягу виробленої будівельної продукції Державної
служби статистики України. Тому розроблення та впровадження інновацій у
даному напрямку промисловості є необхідною умовою ефективного розвитку
спеціальності на перспективу. Ці питання знайшли відображення в програмних
результатах навчання. Цілі освітньої програми обумовлені вимогами, що
змінюються у зовнішньому середовищі, яка пов'язана із затребуваністю фахівців
профілю за спеціальністю. Про що свідчить попит у поточному навчальному
році в Центрі післядипломної освіти ОДАБА на перепідготовку фахівців та вступ
на заочну форму навчання в Будівельно-технологічний інститут за даною
освітньо-професійною програмою

Продемонструйте, яким чином під час
формулювання цілей та програмних результатів
навчання ОП було враховано галузевий та
регіональний контекст

Мета і програмні результати навчання ОП відповідають пріоритетам розвитку
Південного регіону України, що виражається: в підготовці компетентних фахівців
для підприємств і організацій регіону з урахуванням їх галузевої специфіки, а
саме в підготовці фахівців з технології будівельних конструкцій, виробів і
матеріалів; у виконанні прикладних наукових досліджень з урахуванням
існуючих економічних, технічних, технологічних та інших проблем Південного
регіону. Рішення питань із забезпечення якісної підготовки фахівців для
Південного регіону України проводиться із залученням підприємств і організацій,
таких як «Камбіо», «Будова», «Великодолинський завод ЗБК», «Дайвер» у такий
спосіб: проведення лекцій з практичним супроводженням, семінарських занять
для студентів і науково-педагогічного складу з вітчизняними виробниками
будівельних матеріалів; використання в навчальному процесі новітніх науково-
технічних розробок вчених ОДАБА та інших навчальних закладів, передових
досягнень науково-дослідних інститутів України; застосування при розробці
кваліфікаційних робіт магістрів комп'ютерних технологій і спеціалізованих
додатків для проектування типових елементів конструкцій і апаратів будівельної
індустрії в середовищі SolidWorks; використання сучасних виробничих баз
профільних підприємств з якими укладено угоди для проходження
переддипломних практик студентами.

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

При формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОПП з метою
підготовки висококваліфікованих та конкуренто спроможних фахівців
враховувався досвід вітчизняних та іноземних програм через чинні загально-
технічні й уніфіковані стандарти, державні будівельні норми в галузі будівництва
та промисловості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. В свою чергу
запроваджені нові стандарти регламентують жорсткі вимоги до дотримання
заданих рівнів цілого комплексу будівельно-технічних характеристик
промислової продукції. Які передусім вимагають при розробці та виробництві
матеріалів, виробів чи конструкцій вирішувати технологічні задачі пошуку шляхів
ресурсо- та енергозбереження, впроваджувати нові екологічно-безпечні
виробничі лінії з високотехнологічним устаткуванням, застосувати відповідні
методи комп’ютерного будівельного матеріалознавства й комп’ютерне
програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань. Вищезазначені
нормативні вимоги враховуються при розробці та оформленні магістерської
кваліфікаційної випускної роботи за ОПП.

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна
інженерія» для другого (магістерського) рівня затвердженого Міністерством
освіти і науки України відсутній. В свою чергу, програмні результати навчання
визначаються освітньо-професійною програмою «Технології будівельних
конструкцій, виробів і матеріалів».



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?

Програмні результати навчання за освітньо-професійною програмою
відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій (розділ класифікації
професій: 4.2 – Професіонали): 1) рівень освіти – другий (магістерський); 2)
рівень Національної рамки кваліфікацій – восьмий; 3) компетентності особи –
здатність розв’язувати складні задачі і проблеми за освітньою програмою
технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, що передбачає
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується
невизначеністю умов і вимог. Змістовне наповнення програмних результатів
навчання відповідає Національній рамці кваліфікацій для другого
(магістерського) рівня вищої освіти, оскількт випускники: 1) володіють
навичками до самостійної роботи, гнучкого мислення й відкритості до нових
знань ПРН 3; 2) набувають прикладні та професійні знання й уміння в усій
сукупності технологічних процесів з урахуванням міждисциплінарних методів та
підходів при проектуванні складів та технології виготовлення композиційних
будівельних конструкцій, виробів і матеріалів самої широкої номенклатури ПРН
16, ПРН 18, ПРН 19; 3) здатні організовувати роботу колективу виконавців,
визначати порядок проведення робіт, приймати виконавські рішення та бути
готовим до лідерства ПРН7, ПРН8 тощо. Відповідно до чинної редакції
Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010»,
затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. за №
327) випускник за професійною кваліфікацією «магістр з будівництва та
цивільної інженерії» може працевлаштуватися на посади з професійними
назвами робіт, що наведені в ОПП «Технології будівельних конструкцій, виробів і
матеріалів».

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)?

57.5

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

32.5



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

Зміст ОП ТБКВІМ визначається описом предметної області, що
регламентується Стандартом вищої освіти України із галузі знань 19
Архітектура та будівництво, спеціальності 192 Будівництво та цивільна
інженерія другого (магістерського) рівня. ОП ТБКВіМ має на меті підготовку
фахівців у сфері технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, що
відповідає об'єкту вивчення спеціальності Будівництво та цивільна інженерія.
Оскільки ОП ТБКВіМ орієнтована на підготовку фахівців з сукупності
технологічних процесів з урахуванням міждисциплінарних методів та підходів
при проектуванні складів та технології виготовлення композиційних будівельних
конструкцій, виробів і матеріалів самої широкої номенклатури, вона
задовольняє й цілям навчання спеціальності Будівництво та цивільна інженерія
. ОП ТБКВіМ містить 7 дисциплін з Будівництво та цивільна інженерія у, 8 -
освітньо-професійною спрямування та 8 - загального спрямування, що
підтверджує міждисциплінарний характер даної ОП. ОП ТБКВіМ розділяється на
окремі освітні компоненти, які складаються з навчальних дисциплін, курсової
роботи, практики та атестаційної роботи. Теоретичний зміст предметної області
забезпечується навчальними дисциплінами. Робочі програми кожної дисципліни
містять теми, де визначається понятійний апарат, концепції та принципи їх
використання. Основне теоретичне навантаження припадає на лекційні заняття,
які складають 48% аудиторного часу. Теоретичний розділ є обов'язковим
елементом звіту з передатестаційної практики та атестаційної роботи. Здобувач
вищої освіти має оволодіти загальнонауковими та специфічними методами,
методиками та технологіями під час практичних занять, на які відводиться 35 %
аудиторного часу, при виконанні курсової роботи, а також протягом
передатестаційної практики та впродовж виконання атестаційної роботи.
Інструментарій та обладнання кафедри ПАТБМ забезпечують підтримку ОП
ТБКВіМ. На кафедрі існує між кафедральна спеціалізована навчальна
лабораторія. Всі комп'ютери кафедри ПАТБМ об'єднані в локальну мережу,
підключені до мережі ОДАБА і до мережі Інтернет. ІТ-простір ТБКВіМ надає
низку інформаційно-технічних можливостей студентам та викладачам: -
програма «Solidworks» - програмний комплекс САПР для автоматизації робіт
промислового підприємства на етапах конструкторської та технологічної
підготовки виробництва. Забезпечує розробку виробів будь-якого ступеня
складності і призначення. ОП ТБКВіМ є унікальною в ОДАБА й не
перетинається з будь-якими суміжними спеціальностями.

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

Згідно з положенням про організацію освітнього процесу затвердженого
рішенням Вченої ради ОДАБА протокол №1 від 31.08.2018р. варіативна частина
ОПП містить цикл дисциплін за вибором академії і цикл дисциплін вільного
вибору студентів. Основним інструментом формування індивідуальної освітньої
траєкторії (ІОТ) є вибіркові дисципліни, частка яких складає 25 % кредитів ЄКТС
від загального обсягу ОП. В основі системи вибіркових дисциплін полягає
індивідуальний вибір кожного здобувача вищої освіти, що передбачено
Положенням про організацію освітнього процесу в ОДАБА, Стратегією
інтернаціоналізації ОДАБА та іншими Положеннями, та регламентується через
такі процедури: самостійне обрання вибіркових компонентів навчального плану;
створення індивідуального навчального плану студента; участь в програмах
академічної мобільності; гнучка організація навчання через різні форми: денна,
заочна; складання індивідуальних графіків навчання та сесії; отримання права
на академічну відпустку, зокрема з причин навчання в інших освітніх установах;
визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО. Всі студенти проходять
процедуру обрання вибіркових дисциплін та формування індивідуального плану.
Для подолання проблем з формування ІОТ студенти ОП звертаються
безпосередньо до кураторів груп. Далі в межах своїх компетенцій цими
проблемами опікується деканат факультету Будівельно - технологічного
інституту (БТІ), навчальний відділ, відділ міжнародних зв'язків та інші структурні
підрозділи ОДАБА



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

У ОДАБА створена система реалізації прав студентів щодо вибору компонентів
ОП, яка регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в
ОДАБА, п.3.5 (рішення Вченої ради ОДАБА протокол №1 від 31.08.2018р.). З
точки зору здобувача вищої освіти ОП процес вибору навчальних дисциплін
виглядає таким чином:  перший крок: на початку поточного навчального року
факультет ІТМ оприлюднює комплект матеріалів довідкового характеру,
складовими якого є перелік вибіркових компонентів ОП (за циклами підготовки
для поточного та наступних семестрів) та анотації (описи) цих компонентів,
підготовлені кафедрою ПАТБМ та/або кафедрами загальноосвітньої підготовки;

 другий крок: після ознайомлення із запропонованими матеріалами та
відповідно до особисто визначеної освітньої траєкторії, студенти до 25 вересня
кожного навчального року зобов'язані самостійно сформувати перелік
вибіркових компонентів ОП для свого індивідуального навчального плану (за
консультацією студент може звернутись до куратора академічної групи); 
третій крок: куратор академічної групи подає в деканат факультету БТІ заяви
студентів щодо вивчення вибіркових компонентів на наступний семестр;
навчальні групи для вивчення вибіркових компонентів формуються, якщо їх
обрали не менш 10 осіб;  четвертий крок: деканат до 5 жовтня організовує
роботу з формування списків навчальних груп для вивчення обраних вибіркових
компонентів ОП та передає їх до навчального відділу, який формує розклад
занять;  п'ятий крок: обрані студентом вибіркові компоненти ОП вносяться до
індивідуального навчального плану здобувача. Текст освітньої програми
доступний для всіх учасників реалізації даної програми. На електронному
порталі ОДАБА студенти можуть ознайомитися зі змістом освітньої програми.
Всі здобувачі забезпечені безлімітним цілодобовим доступом з будь-якої точки,
що має доступ до мережі Інтернет, до електронно-бібліотечної системи, яка
включає підручники і навчальні посібники, монографії, виробничо-практичні,
довідкові видання, періодичні видання, а також ділову літературу. Перелік
дисциплін для вибору здобувачами ОП (не менш 25 % загальної кількості
кредитів ЄКТС від обсягу ОП) визначається в межах ОП та навчального плану,
який містить цикл дисциплін загальної та спеціальної (фахової) підготовки. Він
складається з дисциплін професійної та практичної підготовки і гуманітарних та
соціально- економічних дисциплін відповідно до структурно-логічної схеми ОП.
Перелік таких дисциплін розглядається профільною секцією навчально-
методичної ради академії. Кафедра ПАТБМ оновлює перелік вибіркових
дисциплін ОП СТІ із урахуванням кон'юнктури ринку праці, запитів роботодавців
та із врахуванням рівня задоволеності студентів. Останнє оновлення переліку
вибіркових дисциплін відбулось під час перегляду ОП ТБКВіМ у 2019 р. (наказ
ОДАБА від 03.04.2019 № 178). Здобувачі ОП ТБКВіМ мають право обирати
дисципліни, які запропоновані іншими кафедрами ЗВО.

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

При реалізації ОП навчальним планом передбачається практична підготовка
магістрів, а саме - переддипломна практика ОК12 в обсязі 6 кредитів, яка є
обов'язковою компонентною практичної підготовки і дозволяє сформувати у
здобувачів такі фахові компетентності:  здатність розробляти та
використовувати технічну документацію при розв’язанні конкретних інженерно-
технічних та планувальних рішень за спеціальністю;  здатність застосовувати
професійно-профільовані знання й практичні навички для розв'язання типових
задач спеціальності;  здатність проводити вдосконалення існуючих процесів
виробництва та освоєння нових процесів технологічної лінії на підприємстві чи
ділянці відповідно до технічного завдання з використанням сучасної
нормативної бази. Практика проводиться після засвоєння здобувачами
теоретичної підготовки програми. Практична підготовка магістрів здійснюється
на ряді профільних організацій - ТОВ «КМД Камбіо» за договором на практику
терміном на 5 років, ТОВ «Великодолинське завод ЗБК» а також індивідуальних
договорів між академією та будівельними організаціями відповідно до
навчальної програми практики. На підприємстві студенти знайомляться з
реальними виробничими процесами за ОП, раціонального використання
сировинних матеріалів, а також тенденціями подальшого розвитку будівельної
галузі. Для цього на підприємстві призначається керівник практики, з яким
здійснюється співробітництво керівника практики академії.



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

Загальнокультурні соціальні навички формуються в процесі вивчення освітніх
компонентів циклу загальної підготовки 1 року навчання: Філософія творчості,
Інтелектуальна власність, Правове регулювання господарської діяльності в
будівництві, Цивільна оборона, Іноземна мова (спецкурс). Вивчення цих
дисциплін сприяє отриманню відповідних результатів навчання, таких як ВК-3 –
«Структуроутворення, твердіння та руйнування композиційних будівельних
матеріалів», ВК-4 – «Проектування та управління підприємством будівельної
індустрії», ВК-6 – «Сучасні технології залізобетонних конструкцій та каркасно-
монолітного домобудування», наведених у ОП. Багато випускників магістратури
ще в період навчання знаходять собі місця працевлаштування і успішно
застосовують свої компетенції на виробництві. Затребуваність з боку
роботодавців саме випускників магістратури збільшується з кожним роком.
Регулярно проводиться інформування учнів про проведення зустрічей,
наявність вакансій в провідних компаніях різних галузей. В даний час активно
розвиваються нові форми діяльності, що забезпечують стабільне
працевлаштування учнів і випускників ОДАБА, а також затребуваність їх на
ринку праці будівельної галузі.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги
відповідного професійного стандарту?

В теперішній час освітньо-професійного стандарту за спеціальністю 192
«Будівництво та цивільна інженерія» для другого (магістерського) рівня
затвердженого Міністерством освіти і науки України не має. За відсутності
стандарту, зміст ОП орієнтований на набуття тих компетентностей, які є
основою кваліфікацій наступних професій (ДК 003:2010», затвердженим
наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. за № 327) за якими
можуть бути спрямовані освітні програми за спеціальністю 192 «Будівництво та
цивільна інженерія». В свою чергу, програмні результати навчання
визначаються освітньо-професійною програмою «Технології будівельних
конструкцій, виробів і матеріалів». Реалізована в академії ОП щорічно
оновлюється відповідно до рівня розвитку науки, культури, економіки, техніки,
технологій і соціальної сфери. У процесі навчання навчаються знайомляться з
новими будівельними матеріалами, передовими будівельними і інформаційними
технологіями, нанотехнологіями, набувають досвіду роботи з сучасним
програмним забезпеченням. Це досягається за рахунок такої структури освітніх
компонентів, яка містить:  освітні компоненти, спрямовані на здобуття
компетентностей технолога (ОК6, ОК8.1,ОК8.2 ОК9.1, ОК10, ВБ1.1.1, ВБ1.2,
ВБ1.4, ВБ1.7.1, ВБ1.8.1, ВБ1.8.2, ВБ1.1.1, ВБ1.2, ВБ1.5, ВБ1.6, ВБ1.71) через
формування здатності до управління організацією, визначення напрямів її
розвитку, розробки стратегій та планів, обґрунтування управлінських рішень
тощо.

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

Для з'ясування завантаженості здобувачів ОП ТБКВіМ застосовуються заходи: -
опитування студентів (у формі бесіди протягом освітнього процесу та під час
кураторських годин тощо); - - взаємодія із студентськими організаціями; -
проводиться обговорення проблем студентського самоврядування на
засіданнях вченої ради факультету; - спостереження з боку кураторів,
викладачів та керівників з подальшим колективним обговоренням на засіданнях
кафедри. Основні проблеми, які були виявлені:  відсутність у здобувачів
досвіду з організації та раціонального розподілу часу самостійної роботи; 
здобувачі не в повній мірі використовують внутрішні ресурси академії для
самонавчання. Для усунення цих проблем вживаються такі заходи: 
перерозподіл часу в рамках навчального плану ОП ТБКВіМ: так, в оновленій ОП
збільшено час на самостійну роботу для курсової роботи з дисципліни
«Ресурсо- та енергозбереження в будівельній індустрії» з 50 годин у 2018 р. до
65 годин у 2019 р.;  доопрацювання розкладу занять: внесення консультацій
до розкладу занять, складання та оприлюднення графіків приймання
заборгованостей тощо;  активізація використання корпоративних ІТ-ресурсів
(електронна пошта, гугл-диск, он-лайн консультації тощо).  В структурі
аудиторних годин 48 % припадає на лекції, а більш ніж половина - на практичні
заняття (35 %) та консультації (17 %). Така структура відображає практичне
спрямування ОП та індивідуалізацію освітньої траєкторії.

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 здобувачів за дуальною формою освіти не здійснюється в рамках ОП
ТБКВіМ, але запроваджуються заходи для подолання розриву між теорією і
практикою, освітою й виробництвом та для підвищення якості підготовки із
урахуванням вимог роботодавців: - залучення професіоналів-практиків,
експертів галузі, представників роботодавців до проведення аудиторних занять;
- організація практики виключно на базі діючих підприємств, організацій,
установ; - врахування конкретних запитів підприємств до змісту та якості
професійної освіти, що виявляються під час проходження практики,
працевлаштування випускників та зворотного зв'язку з ними, опитувань
роботодавців; - залучення роботодавців до перегляду освітньої програми та
навчальних планів, а також робочих навчальних програм з окремих дисциплін,
тематики атестаційних робіт тощо; - проходження стажування та підвищення
кваліфікації викладачів на базі діючих підприємств, організацій, установ



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/acceptance-commission/admission-rules

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

Відповідно до Правил прийому до ОДАБА для вступу на перший курс на навчання
за ОП ТБКВІМ конкурсний відбір у 2018 році здійснювався у формі фахового
вступного випробування з іноземної мови та фахового вступного випробування, а
також додаткового вступного випробування (для осіб, які здобули рівень вищої
освіти за іншою спеціальністю). Конкурсний бал у2018р.розраховувався як сума
балів фахового вступного випробування з іноземної мови, балів фахового
вступного випробування в ОДАБА та балів за інші показники конкурсного
відбору(враховуючи середній бал з документа про освіту). Додаткові бали
розраховувалися відповідно до Правил прийому у2018р. Відповідно до Положення
про приймальну комісію
(http://odaba.edu.ua/upload/files/2._Polozhennya_pro_priymalnu_komisiyu.pdf) що року
складаються необхідні екзаменаційні матеріали, які подаються на затвердження
голові приймальної комісії не пізніше, ніж затри місяці до початку прийому
документів. Форма вступних випробувань у ОДАБА і порядок їх проведення
затверджуються кожного року у Правилах прийому. Вони формуються на основі
оновлених ОП з урахуванням останніх рекомендацій та пропозицій стейкхолдерів.
Тестові завдання для вступу на ОП ТБКВІМ розробляються викладачами кафедри
ПАТБМ відповідно до програм вступних випробувань. Для вступників на ОП
ТБКВІМ немає обмежень та привілейованого доступу до навчання.

Яким документом ЗВО регулюється питання
визнання результатів навчання, отриманих в
інших ЗВО? Яким чином забезпечується його
доступність для учасників освітнього
процесу?

Положення «Про академічну мобільність» розроблено відповідно до Закону
України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України про «Положення
про порядок реалізації права на академічну мобільність» № 579 від 12.08.2015 р.,
Постанови Кабінету Міністрів України про «Деякі питання стипендіального
забезпечення» № 1050 від 28.12.2016 р., Постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» №
261 від 23.03.2016 р. та інших документів з питань вищої освіти, Статуту ОДАБА.
Положення визначає і встановлює порядок організації академічної мобільності
http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_akademichnu_mobilnist_ODABA.pdf.
Визнання результатів навчання вступників, отриманих в інших ЗВО регулюється
Правилами прийому до ОДАБА, Положенням про організацію освітнього процесу в
ОДАБА, Положенням про академічну мобільність. Для вступників, які попередньо
навчалися в інших ЗВО, існує порядок визначення академічної різниці, яка
встановлюється на підставі поданих документів про виконання ОП (академічна
довідка, виписка з заліково-екзаменаційних відомостей тощо). Визнання іноземних
дипломів в ОДАБА можливо після процедури нострифікації. Докладна інформація
про процедуру нострифікації надається у публічному доступі на сайті академії
http://odaba.edu.ua/foreign-students/for-student/nostrification-of-documents

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

Практики застосування вказаних правил на ОП не було. У разі виникнення таких
ситуацій до вступників будуть застосовані загальні правила прийому до ОДАБА.

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

Неформальна освіта - це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми
програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх
кваліфікацій за рівнями освіти та отримання встановленого законодавством
документа про освіту. Заходи неформальної освіти це семінари, курси, лекції з
різних галузей знань, курси підвищення кваліфікації, гуртки.

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

Даною ОП зарахування неформальної освіти не передбачено.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

http://odaba.edu.ua/enrollee/acceptance-commission/admission-rules


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

За освітньо-професійною програмою «Технології будівельних конструкцій,
виробів і матеріалів» передбачено очну та заочну форму навчання. Згідно
«Рекомендацій з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у
закладах вищої освіти», наданих Міністерством освіти і науки України від
09.07.2018 №1/9-434 та «Положення про організацію освітнього процесу
Одеської державної академії будівництва та архітектури» від 31.08.2018 р. для
реалізації навчальної програми «Технології будівельних конструкцій, виробів і
матеріалів» розроблено комплекс навчальних та робочих програм дисциплін
для очної та заочної форми навчання. Невід'ємними елементами є робота з
навчально-методичною літературою та відеометод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання.
Самостійна робота, спрямована на використання набутих знань у розв'язанні
програмних завдань. Науково-дослідна робота студентів має на меті
цілеспрямоване повторення студентами окремих дій задля формування вмінь
та навичок за освітньою компонентою. Для досягнення програмних результатів
навчання за освітньою програмою на кафедрі розроблено навчально-
методичний комплекс дисциплін, що включає в себе типові навчальні програми
дисциплін; робочу навчальну програму; сілабус, карту навчально-методичної
забезпеченості дисциплін; лекційний комплекс; плани лабораторних та
практичних занять; методичні рекомендації та вказівки до виконання
розрахунково-графічних, лабораторних робіт, курсових проектів (робіт);
матеріали для самостійної роботи; методичні вказівки по проходженню практик
та формам звіту; матеріали по контролю та оцінці навчальних досягнень учнів.
Застосовується програмне та мультимедійне супроводження навчальних
занять. Робоча навчальна програма складається як для викладачів так і для
студентів (сілабус), та здійснюється провідними викладачами кафедри і щорічно
поновлюється до початку навчальних занять з урахуванням інформації о
сучасних тенденціях та наукових досягненнях у розвитку технології будівельних
конструкцій і матеріалів. Оригінал робочої навчальної програми надається в
печатному та електронному вигляді і містить інформацію по дисципліні, що
викладається: вимоги до всіх видів контрольних заходів, в т. р. до іспиту;
годинах консультацій і зустрічей викладача зі студентом; графіки виконання і
здачі студентами завдань. Програмне забезпечення, що використовується на
кафедрі (SolidWorks, COMPEX, Excel, AutoCAD) сприяє самостійному
вирішенню студентами певних технологічних задач, розвиває здатність
аналізувати отримані результати та приймати оптимальні рішення в розв’язку
поставлених задач. Програмне забезпечення також активно використовується
при підготовці і захисту магістерських робіт, а отримані результати можуть бути
застосовані у подальшій професійній діяльності.

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?

При реалізації студентоцентрованого підходу до навчання студент має право
вибрати тематику курсової та магістерської роботи, та пропонувати варіанти
вирішення питань при ії підготовці з застосуванням методів, які були присутні в
навчальному процесі. При цьому керівних пропонує при проведенні практичних
занять та консультацій лише орієнтири на методи вирішення завдань. Для
організації системи взаємовідносин для кожної академічної групи призначається
куратор з викладацького складу кафедри, який надає кваліфіковані консультації
щодо формування та реалізації їх індивідуальних навчальних планів, організації
освітнього процесу, та роз'яснює, які форми і методи навчання можливі в
опануванні ОП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». Для
оптимального сприйняття студентами інформації на кафедрі Процесів та
апаратів в технології будівельних матеріалів розроблений Web-сайт на якому
розміщені конспекти лекцій з основних викладацьким дисциплін в електронному
варіанті, методичні вказівки, програми розрахунку, віртуальні лабораторні
роботи, довідкова література. Також для більш наочного надання інформації
при проведенні лекційних, практичних занять використовуються електронні
презентації, які демонструються в спеціальних мультимедійних аудиторіях.
Згідно результатам опитування студентів застосування різних методів та форм
навчання у т. р. інформаційних сприяє більш глибокому зрозумінню наданого
матеріалу, досягненню програмних результатів навчання, та підвищенню рівня
підготовки фахівців, що підтверджується шляхом електронного тестування та
проведенням експрес-опитувань. Застосування інформації про сучасні тенденції
розвитку та новітні технології в галузі технології будівельних конструкцій,
виробів і матеріалів в лекційному курсі, також сприяє ефективності навчання та
ступені засвоєння студентами матеріалу.



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

Відповідно до Закону України «Про освіту» і Положення про організацію
освітнього процесу науково-педагогічним працівникам надається можливість
творчо наповнювати зміст дисциплін, вносити зміни в робочі програми, вільно
обирати методи навчання задля ефективного засвоєння знань, проводити
заняття із застосуванням сучасних технологій, обирати самостійну форму
вивчення окремих тем. Більша частка викладачів кафедри використовує
електронні презентації лекцій та практичних занять, так як при цьому більш
наглядно демонструються ті або інші процеси і технології та залишається
більше часу для розгляду дискусійних питань. Викладачі, які реалізують освітню
програму, прагнуть до вдосконалення і саморозвитку за рахунок інтегрування в
своїй роботі освітньої, наукової та інноваційної діяльності, застосування ними в
навчальному процесі педагогічних технологій і методик викладання, підвищення
кваліфікації і т.п. Участь викладачів у вдосконаленні освітньої програми
здійснюється шляхом верифікації освітньої програми з урахуванням вимог
ринку праці та передових досягнень науки і техніки. Академічна свобода
здобувачів досягається шляхом надання їм права вільно обирати форму і
методи навчання, теми курсових та атестаційних робіт, тем наукових
досліджень, на академічну мобільність (у т.ч. міжнародну), на вибір певних
компонентів освітньої програми, на навчання одночасно за декількома освітніми
програмами в академії, брати участь у формуванні індивідуального навчального
плану тощо. Студенти мають право брати участь у науково-дослідницькій роботі
кафедри обираючи на свій розсуд ту чи іншу наукову тематику, яка відповідає
загальному науковому напрямку кафедри Процесів та апаратів в технології
будівельних матеріалів, обирати теми курсових і магістерських робіт.

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 у межах окремих освітніх компонентів наводиться у
навчальних робочих програмах (сілабус) і надається студентам при викладанні
дисциплін викладачами кафедри на вступних лекціях. Також викладачі
орієнтують студентів на використання навчально-методичних комплексів
дисциплін в електронному варіанті. Для цього на сайті кафедри створена
повнотекстова електронна база методичних вказівок, фонд якої налічує біля 30
документів. Доступ до бази можливий на території академії в режимі online.
Викладачі також орієнтують студентів на використання наявного та
електронного бібліотечного фонду академії В комп’ютерному класі кафедри
робочі місця автоматизовані відповідним програмним забезпеченням, в тому
числі з доступом в Интернет, основною метою якого є формування відповідного
інформаційного забезпечення для високоякісного виконання практичних та
лабораторних завдань.



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

З метою розвитку науково-дослідницької діяльності студентів на кафедрі
впроваджуються і вдосконалюються різні форми навчальної науково-дослідної
роботи студентів, починаючи зі студентських наукових гуртків і закінчуючи
підготовкою студентів-магістрантів, які завершують навчання написанням і
захистом магістерських робіт. Кафедрою Процесів та апаратів в технології
будівельних матеріалів академії організовано студентську наукову проблемну
групу загальним завданням якої є придбання необхідних професійних і
предметних компетенцій, формування теоретичних знань, стійких навичок і
вміння використання комп'ютерних технологій і спеціалізованих додатків для
проектування типових елементів конструкцій і апаратів будівельної індустрії в
середовищі SolidWorks, в тому числі дослідження технологій 3D-друку в
адитивному виробництві. Програма містить значну складову компоненту
практичної підготовки студентів при виконанні практичних робіт на кафедрах та
кафедрі на виробництві ТОВ «КМД Камбіо». Особлива увага приділяється
продовженням всіх видів практик, як необхідних складових навчального
процесу. Також, студенти залучаються до участі в роботі науково-практичних
семінарів і конференцій, що проводяться кафедрами інституту. Зокрема,
випускаючими кафедрами за освітньою програмою щорічно проводяться
міжнародні конференції з «Моделювання та оптимізації будівельних композитів»
і «Структуроутворення, міцність та руйнування композиційних будівельних
матеріалів і конструкцій». Теж здобувачі вищої освіти приймають участь у
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фізичні процеси в енергетиці,
екології та будівництві», що проводиться кафедрою фізики, з публікацією тез
докладу під керівництвом викладачів кафедр інституту. Студенти приймають
активну участь у олімпіадах за спеціальністю та Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт. Студентка Реутська К. на протязі трьох років
приймала участь в всеукраїнського державного конкурсу науково-дослідних
робіт студентів по розділу «Будівництво». Пройшла І тур і нагороджена
дипломом. Студенти та молоді вчені кафедри приймають участь у студентських
науково-технічних семінарах, Всеукраїнських науково-практичних конференціях
молодих учених і студентів та науково-технічних конференціях, інтернет-
конференціях (зокрема спільно з кафедрою Фізики ОДАБА). Семеро студентів
магістрів (Чорногуз Е., Понич С., Коваржик И.) взяли участь в публікації 5 статей
у збірниках наукових студентських праць та матеріалах Всеукраїнських науково-
практичних конференцій молодих вчених і студентів. Студентка Реутська К. під
керівництвом Бачинського В.В. опублікувала тези виступу на Всеукраїнській
науково-практичній конференції, студентка Бардук А. взяла участь у ІІ Всеукр.
наук.-практ. конф. здобув. вищ. осв. з виданням самостійної публікації (керівник
Довгань О.Д.), Усі керівники магістерських робіт займаються науковими
дослідженнями і мають вчену ступінь. В магістерських роботах студенти
використовують результати наукових досліджень кафедри.



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

В ОДАБА функціонує відділ ліцензування, акредитації і внутрішньої системи
забезпечення якості освіти, до функцій якого входить перегляд та оцінка рівня
оновлювання освітніх компонентів та виконання таких процедур забезпечення
якості освітнього процесу: здійснення моніторингу та періодичного перегляду
освітніх програм із залучення представників підприємств, що є потенційними
роботодавцями; оцінювання здобувачів вищої освіти шляхом проведення
комп'ютерних контрольних тестувань; оцінювання освітньої та науково-технічної
діяльності кафедр; підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу
за кожною освітньою програмою: кадрового, матеріально-технічного, навчально-
методичного забезпечення освітнього процесу за спеціальностями і
спеціалізаціями підготовки; забезпечує участь представників підприємств, що є
потенційними роботодавцями, у процедурі формування та перегляду робочих
програм навчальних дисциплін варіативної частини професійної підготовки
здобувачів. Оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень
проводиться щорічно викладачами кафедри Процесів та апаратів в технології
будівельних матеріалів. Елементи науково-дослідних робіт тісно пов’язані з
загальним науковим напрямком кафедри Процесів та апаратів в технології
будівельних матеріалів, що відповідає паспорту спеціальності 05.23.05 –
Будівельні матеріали та вироби; роботи ведуться в рамках державної програми
«Нові технології і ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості і
агропромисловому комплексі» впроваджено в навчальний процес (курси лекцій,
практичні заняття, курсове та дипломне проектування). Основними науковими
напрямками кафедри в реалізації державної програми є: - енергозбереження в
будівельному виробництві, а саме розробка сонячної системи гарячого
водопостачання (доц. Хлицов М.В., доц. Афанасьєв Б.А); - застосування
сучасних матеріалів і технологій в будівельному виробництві (проф. Кучеренко
О.А., доц. Лавренюк Л.О., доц. Гнип О.П.); - розробка нових базових принципів
проектування оздоблювальних матеріалів (доц. Парута В.О., доц. Довгань О.Д.);
- сучасні технології автоклавного газобетону (проф. Шинкевич О.С.); - сучасні
неруйнівні методи обстеження конструкцій (доц. Гара О.А.) Результати науково-
дослідних робіт викладачів впроваджуються в навчальний процес шляхом
вдосконалення лекційних, практичних занять, та тематики курсового та
дипломного проектування. Щорічно викладачами кафедри оновлюються
навчальні робочі програми дисциплін, зміст яких переглядається з урахуванням
наукової діяльності та сучасних досягнень в галузі технології будівельних
конструкцій, виробів і матеріалів. За підсумками впровадження результатів
наукових досліджень в освітню діяльність викладачами кафедри опубліковані
навчальні посібники, монографії та науково-методичні статті.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та
наукові дослідження у межах ОП пов’язані із
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Відповідно до «Положення про організацію навчального процесу ОДАБА» в ЗВО
передбачена можливість: міжнародної кредитної мобільності – укладені угоди
про міжнародну академічну мобільність Темпус, Еразмус+ (Польща, Хорватія,
Румунія), Meвлана (Турція). Програми передбачають академічну мобільність в
сфері професійної підготовки студентів покликаних сприянню збільшення
високоякісних дослідницьких проектів (індивідуальних чи командних);навчання
іноземних здобувачів вищої освіти, які мають відповідний освітньо-
кваліфікаційний рівень. Учасники освітнього процесу мають можливість
користуватися загальнодоступними міжнародними інформаційними ресурсами
та базами даних Math Sci, Wilson Social Sciences Abstracts, Wilson Humanities
Abstracts, Wilson Business Abstracts, також баз даних, серед яких Theses Canada
Portal. Науково-педагогічна діяльність викладачів кафедри Процесів та апаратів
в технології будівельних матеріалів, що реалізують ОП «Технологія будівельних
конструкцій, виробів і матеріалів» мають наукові публікації, що входять до баз
Scopus, Web of Science, беруть участь у міжнародних конференціях у країнах
Євросоюзу (Англія, Германія, Хорватія, Польща), а також у країнах Азії (Китай).
Наприклад викладачі кафедри приймали участь у конференціях на базі Delft
University of Technology (Нідерланди), Technische Universität Dresden (Германія),
Brno University of Technology (Чехія), Universidad Politécnica de Madrid (Іспанія),
Institute of Fundamental Technological Research (Польща), University of Zagreb та
University North (Хорватія), Technical University (Молдова), та також Chongqing
Jiatong University (Китай). Також усі викладачі, що реалізують ОП «Технологія
будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» мають можливість публікувати
результати своїх досліджень у фаховому збірнику «Вісник ОДАБА», щорічно
беруть участь у міжнародній науково-методичній конференції ОДАБА.
Результати досліджень використовуються в підготовці магістерських робіт та в
навчальному процесі.

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?

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ОДАБА форми контрольних
заходів з навчальних дисциплін відображено в освітній програмі та навчальному плані.
Інструментом контрольних заходів є рейтингове оцінювання успішності навчання здобувачів вищої
освіти. Метою рейтингового оцінювання є комплексне оцінювання якості освітньої діяльності
здобувачів вищої освіти під час опанування ними освітньої програми підготовки. Основні завдання
рейтингового оцінювання полягають у підвищенні мотивації здобувачів вищої освіти до активного
навчання, систематичної самостійної роботи протягом семестру та відповідальності за результати
освітньої діяльності, а також встановлення постійного зворотного зв'язку з кожним здобувачем
вищої освіти та своєчасне коригування його освітньої діяльності, об'єктивне оцінювання рівня
підготовки тощо. Рейтинг здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни вимірюється за 100-
бальною шкалою з подальшим переведенням в оцінку за національною шкалою та шкалою ЄКТС.
В основу рейтингової системи оцінювання успішності здобувачів вищої освіти покладено поточний
контроль та підсумковий (семестровий) контроль, які є системою накопичення рейтингових балів
здобувачів вищої освіти у процесі навчання. Поточний контроль здійснюється під час проведення
різних видів навчальних занять і має на меті перевірку рівня знань здобувачів вищої освіти з
відповідної дисципліни. Проведення поточного контролю успішності здобувачів освітньої програми
визначається відповідною робочою програмою навчальної дисципліни. Рейтингова система
оцінювання успішності здобувачів містить систему контрольних заходів: індивідуальні семестрові
завдання, контрольні роботи, звіти та захист лабораторних робіт, а також поточний контроль на
практичних і семінарських заняттях тощо. Контроль самостійної роботи здобувача вищої освіти є
ще одним засобом об'єктивного оцінювання якості знань, умінь та навиків, набутих під час
вивчення навчальної дисципліни. Використовують такі рейтингові види контролю самостійної
роботи: вхідне тестування; контрольні завдання до семінарських, практичних i лабораторних
занять; контрольні роботи; тестовий чи інший контроль тем (модулів), винесених на самостійне
опрацювання; поточний контроль засвоєння матеріалу семінарських (практичних) занять на
підставі відповідей на запитання, доповідей, дискусій. Після побудови системи контрольних
заходів визначаються максимальні та мінімальні бали з кожного контрольного заходу з
урахуванням певного рівня набутих знань здобувачами. Виконання індивідуального навчального
плану з кожної дисципліни відображається в журналі (у відсотках) на визначену дату, як правило,
один раз на семестр. Результати виконання навчального плану відображаються в індивідуальному
навчальному плані здобувачів вищої освіти щосеместрово, а також у навчальній картці студента.

Яким чином забезпечуються
чіткість та зрозумілість форм
контрольних заходів та
критеріїв оцінювання
навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти забезпечується шляхом відображення відповідної інформації в робочій
програмі навчальної дисципліни, За рівнем контролю розрізняють наступні форми контрольних
заходів: - самоконтроль; - кафедральний; - інститутський; - ректорський. У робочій програмі
навчальної дисципліни наведений розподіл балів за змістовними модулями, а також вказані
максимальні та мінімальні бали з кожного контрольного заходу з урахуванням їх важливості та
трудомісткості. Система контрольних заходів передбачає кількісні та якісні критерії оцінювання.
Оцінювання навчальних досягнень здобувачів за кількісними критеріями здійснюється за
національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, незараховано);
100-бальною шкалою та шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX, F). Якісні критерії оцінювання
навчальних досягнень здобувачів представлені у робочих програмах навчальних дисциплін як
необхідний обсяг знань та вмінь.

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

Здобувач вищої освіти самостійно може ознайомитися з інформацією про форми контрольних
заходів до початку вивчення дисциплін, яка міститься на офіційному сайті ОДАБА (графік
навчального процесу, навчальний план, розклад занять, робочі програми). Робочі навчальні плани
складаються окремо для кожної спеціальності (освітньої програми), для кожного рівня вищої
освіти та форми навчання, у тому числі навчання зі скороченим терміном, а також для студентів з
числа іноземних громадян. Робочі навчальні плани затверджуються не пізніше ніж за 4 місяці до
початку навчального року. На основі навчального плану розробляється та затверджується
індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти, що визначає індивідуальну траєкторію
навчання для кожного студента, яка реалізується шляхом визначення вибіркових компонентів
навчального плану. Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання надається
викладачем на першому занятті з навчальної дисципліни. Графік проведення екзаменаційної сесії
надається на сайті (http://odaba.edu.ua) не пізніше ніж за місяць до початку сесії. Моніторинг якості
освітнього процесу, відстеження поточного стану та накопичення статистичних даних
забезпечується відділом моніторингу та внутрішньої системи забезпечення якості освіти Центру
організації освітнього процесу.

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

Атестація здобувачів вищої освіти освітньої програми здійснюється у формі публічного захисту
атестаційної роботи для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 Будівництво та
цивільна інженерія. Метою атестації здобувачів вищої освіти є визначення відповідності
фактичного рівня набутих знань, умінь та навичок програмним результатам навчання. Атестаційна
робота передбачає розв'язання складної спеціалізованої задачі та практичної проблеми у сфері
проектування та організації підприємств з виробництва будівельних конструкцій, виробів і
матеріалів, що потребує здійснення досліджень та/або інновацій і характеризується комплексністю
і невизначеністю умов. Строк і тривалість проведення атестації випускників визначається
графіком навчального процесу та регулюється нормативно-правовими документами академії.
Згідно з Кодексом про академічну доброчесність в ОДАБА усі атестаційні роботи здобувачів
обов'язково проходять перевірку на академічний плагіат, яку здійснює експерт з числа викладачів
профілюючої кафедри. Атестаційна робота зберігається в репозиторії ОДАБА.



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

Процедура проведення контрольних заходів описана у Положенні про організацію освітнього
процесу в ОДАБА (рішення Вченої ради ОДАБА протокол №1 від 31.08.2018р.) та Положення про
систему оцінювання знань та вмінь студентів у ОДАБА. Ці документи оприлюднені на сайті
академії та знаходяться у вільному доступі
(http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan_ta_vmin_studenti.pdf;
https://drive.google.com/open?id=1GPQ8WpJzM5yGCWnlTDd-yqNVR_diYEY5). Вони містять
процедуру проведення контрольних заходів, а також процедури повторної здачі та оскарження
результатів. Робоча програма з навчальної дисципліни містить її структуру та зміст з вказівкою
кількості відведених годин та розподілом балів за кожним контрольним заходом. За кожною
освітньою програмою розробляється навчальний план, який затверджується рішенням Вченої
ради академії та є основою для складання загального Графіку навчального процесу, що
затверджується наказом ОДАБА. Він регулює процедуру освітнього процесу (послідовність та
тривалість окремих його елементів), у тому числі контрольних заходів. Для проведення атестації
здобувачів створюються екзаменаційні комісії, персональний склад яких затверджується наказом
ОДАБА не пізніше ніж за місяць до початку її роботи. Графік проведення захисту атестаційних
робіт також затверджується наказом ОДАБА та оприлюднюється на стендах кафедри та деканату.

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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в ОДАБА (рішення Вченої ради ОДАБА
протокол №1 від 31.08.2018р.) прозорість, неупередженість оцінювання досягнень студентів є
одним із принципів забезпечення якості освітнього процесу. Об'єктивність екзаменаторів
забезпечується: рівними умовами для всіх здобувачів (тривалість контрольного заходу, його зміст
та кількість завдань, механізм підрахунку результатів тощо) та відкритістю інформації про ці
умови, єдиними критеріями оцінки, оприлюдненням строків здачі контрольних заходів. Також
встановлюються єдині правила перездачі контрольних заходів, оскарження результатів атестації.
Крім того, для об'єктивності проведення захисту курсових робіт (проектів) та звітів з усіх видів
практик створюється комісія у складі трьох викладачів кафедри. Формування складу
екзаменаційних комісій здійснюється відповідно до Положення про екзаменаційну комісію в
ОДАБА. Захист атестаційних робіт проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії за
участю не менше половини її складу за обов'язкової присутності голови екзаменаційної комісії або
його заступника. Оцінки виставляє кожний член комісії, а голова підсумовує їх результати по
кожному студенту. Здобувачі та інші особи можуть вільно здійснювати аудіо-, відеофіксацію
процесу захисту атестаційної роботи. Випадків оскарження результатів контрольних заходів та
атестації здобувачів освітньої програми, а також конфлікту інтересів не відбувалося.

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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в ОДАБА (рішення Вченої ради ОДАБА
протокол №1 від 31.08.2018р.), здобувачам вищої освіти, які в день, визначений за розкладом для
складання контрольного заходу, отримали незадовільну оцінку або позначку «не з'явилися», може
бути надано право перескладання екзамену або заліку протягом сесії за індивідуальним графіком
ліквідації академічних заборгованостей. Перескладання екзаменів допускається не більше двох
разів з кожної дисципліни: один раз – провідному лектору, другий – комісії, яка створюється
розпорядженням директора інституту. Здобувач вищої освіти не може бути допущений до
перескладання екзамену з дисципліни, доки він не виконає усі види робіт, які передбачені
робочою програмою на семестр з цієї дисципліни. Випускник, який отримав оцінку «незадовільно»
під час захисту атестаційної роботи, після завершення атестації відраховується з академії як
такий, що пройшов теоретичний курс, але не пройшов атестації. При цьому йому видається
академічна довідка. Якщо захист атестаційної роботи визнається незадовільним, екзаменаційна
комісія визначає, чи може випускник подати до повторного захисту ту саму роботу з
доопрацюванням, яке визначається комісією, чи повинен обрати для опрацювання нову тему, яка
визначається відповідною кафедрою. У випадках повторного незадовільного захисту атестаційної
роботи зазначені особи втретє до атестації не допускаються.

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

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ОДАБА (рішення Вченої ради
ОДАБА протокол №1 від 31.08.2018р.) здобувач вищої освіти має право на оскарження дій органів
управління академії та їх посадових осіб, педагогічних та науково- педагогічних працівників
академії. У випадку незгоди з оцінкою на захисті атестаційної роботи здобувач має право подати
апеляцію на ім'я ректора. Апеляція подається після оприлюднення оцінок з обов'язковим
повідомленням завідувача кафедри та директора інституту. У випадку надходження апеляції
наказом ОДАБА створюється комісія для її розгляду. Головою комісії призначається проректор,
директор інституту, їх заступники або начальник навчального відділу. Склад комісії
затверджується наказом ОДАБА. Комісія розглядає апеляції з приводу порушення процедури
проведення контрольних заходів протягом трьох календарних днів після їх подання. У випадку
встановлення комісією порушення процедури проведення атестації, яке вплинуло на результати
оцінювання, комісія пропонує ректору скасувати відповідне рішення і провести повторне засідання
екзаменаційної комісії у присутності представників комісії з розгляду апеляції. Протягом періоду
здійснення освітньої діяльності випадків оскарження процедури та результатів проведення
контрольних заходів серед здобувачів освітньої програми не було.

Які документи ЗВО містять
політику, стандарти і
процедури дотримання
академічної доброчесності?

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності в ОДАБА знайшли
відображення у таких нормативно- правових документах: «Положення про організацію освітнього
процесу в ОДАБА» (http://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_osvitniy_protses_08_2018.pdf),
«Кодекс про академічну доброчесність в ОДАБА»
(http://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti.pdf). Ці положення спрямовані на підтримку
ефективної системи дотримання академічної доброчесності, яка поширюється на наукові та
навчально-методичні праці учасників освітнього процесу, атестаційні, курсові роботи (проєкти)
здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр».



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

На освітній програмі для протидії академічному плагіату використовується онлайн-сервіс Unicheck
компанії ТОВ «Антиплагіат». Завдяки поєднанню сучасних технологій та інтуїтивного дизайну,
Unicheck допомагає підвищити якість оригінальних текстів за рахунок впровадження принципів
академічної доброчесності в академічну культуру та покращення академічної мотивації студентів
та викладачів. Цей онлайн-сервіс здатен на автоматичне визначення заміни символів і літер в
тексті, а також на зворотну автоматичну підстановку в текст правильних символів і пошук на
плагіат модифікованої версії. В результаті перевірки складається звіт, у якому виділено плагіат,
посилання та цитати, джерела плагіату. Здобувачі заповнюють та підписують заяву за
встановленою формою, якою підтверджується факт відсутності у письмовій роботі запозичень, та
про інформованість щодо можливих санкцій у випадку виявлення фактів плагіату. Відмова у
написанні заяви означає не допуск атестаційної роботи до захисту. У разі негативного висновку
онлайн-сервісу Unicheck робота повертається на доопрацювання. Неприйнятним вважається
рівень оригінальності тексту менше 50%. Всі атестаційні роботи зберігаються в репозиторії
ОДАБА, в тому числі здобувачів освітньої програми.

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

Для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів у ОДАБА проводиться
консультування щодо вимог з написання письмових робіт із наголошенням на принципах
самостійності, коректного використання інформації з інших джерел та уникання плагіату, а також
правил опису джерел та оформлення цитувань. Згідно з Положенням про організацію освітнього
процесу в ОДАБА запобігання академічного плагіату передбачає: розробку та розповсюдження
методичних матеріалів із визначенням вимог щодо належного оформлення посилань на
використані джерела; ознайомлення осіб, які навчаються, з документами, що регламентують
запобігання академічного плагіату; розміщення на веб-сайтах періодичних видань академії
викладу етичних норм публікації та рецензування статей. Всебічне сприяння підвищенню
академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу позитивно впливає на престиж
закладу освіти та його кадрового складу, підвищує рейтинг в системі вищої освіти України, що
підвищує привабливість академії на ринку освітніх послуг для потенційних здобувачів. Для
здобувачів вищої освіти освітньої програми така інформація надається в межах навчальних
дисциплін «Інтелектуальна власність» та «Математичні методи в інженерних розрахунках».

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

За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково- педагогічні та наукові працівники
закладів освіти можуть бути притягнені до академічної відповідальності, види якої визначаються
Положенням про організацію освітнього процесу в ОДАБА та Кодекс про академічну
доброчесність в ОДАБА (http://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti.pdf). Викладачі,
докторанти, аспіранти, наукові співробітники, здобувачі наукового та освітнього ступенів несуть
відповідальність за порушення вимог подання своєї науково-дослідної, атестаційної роботи для
перевірки онлайн-сервісом Unicheck. Так, виявлення двох і більше фактів плагіату у текстах робіт
докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня може бути підставою для виключення з
докторантури (аспірантури) чи відкріплення здобувача від кафедри. Виявлення фактів плагіату у
роботах викладачів враховується при продовженні контракту. Встановлення академічного плагіату
в опублікованих працях є підставою для заборони автору включати такі праці у перелік науково-
методичних публікацій. Низький рівень оригінальності тексту атестаційної роботи є підставою для
прийняття відповідних рішень. Крім того, здобувачі освітньої програми мають досвід
опублікування наукових праць, а тому ознайомлені з процедурою перевірки робіт на академічний
плагіат та можливими санкціями при негативному результаті такою перевірки.

6. Людські ресурси

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

Добір викладачів за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних
працівників в ОДАБА ґрунтується на законах України: «Про освіту», «Про вищу
освіту», наказі МОН України від 05.10.2015 р. № 1005 «Про затвердження
Рекомендації щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних
посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів
(контрактів)», Статуті ОДАБА та Положення про порядок проведення
конкурсного відбору (http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya-pro-poryadok-
konkursnogo-vdboru-NPP-ODABA-Z-ZMNAMI.pdf) при заміщенні вакантних посад
науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів. Головною
метою конкурсу є добір науково-педагогічних працівників академії, які за своїми
якостями найбільше відповідають встановленим критеріям, а саме: високі
моральні якості, відповідний фізичний та психічний стан здоров'я, повна вища
освіта, відповідний рівень професійної підготовки. Розгляд документів
претендентів на вакантні посади здійснюється конкурсною комісією БТІ, склад
якої затверджується наказом ОДАБА. Кандидатури претендентів попередньо
обговорюються на засіданні відповідної кафедри в їх присутності. Для оцінки
рівня професійної кваліфікації претендента кафедра може запропонувати йому
прочитати пробні лекції, провести практичні заняття. На посади науково-
педагогічних працівників за конкурсом обираються особи, які мають науковий
ступінь або вчене звання, ступінь магістра, а також випускники аспірантури.



Опишіть, із посиланням на конкретні приклади,
яким чином ЗВО залучає роботодавців до
організації та реалізації освітнього процесу

ОДАБА активно залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього
процесу, використовуючи їх науковий та виробничий потенціал для спільного
виконання науково-дослідних робіт, а також організації стажування педагогічних
та науково-педагогічних працівників. Участь роботодавців передбачена у
розробці та вдосконаленні освітніх програм та навчальних планів, тематики
курсових та атестаційних робіт (проектів), у проведенні атестації здобувачів
вищої освіти. ОДАБА співпрацює з визнаними науково-дослідним установами,
провідними компаніями, які є лідерами в свої професійній діяльності. Так,
стратегічними партнерами БТІ, що залучені до організації та реалізації
освітнього процесу за даною ОП ТБКВіМ є: промислово-будівельна група
«Камбіо-Інвест», Науково-виробничий центр «Екострой» та інші. На базі
промислово-будівельної групи «Камбіо-Інвест» створений філіал випускаючих
кафедр на виробництві. На ньому роботодавці приймають безпосередню участь
у обговоренні ОП та мають вплив на зміст усіх його складових.

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

ОДАБА активно залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків,
експертів галузі, представників роботодавців. На базі промислово-будівельної
групи «Камбіо-Інвест» створений філіал випускаючих кафедр на виробництві.
Для проведення практичних занять, які проводяться на їх базі, залучаються
фахівці цього підприємства. Науково-виробничий центр «Екострой» також
постійно надає своїх фахівців для проведення практичних занять з магістрами
на будівельних майданчикам міста. Роботодавці, які мають авторитет у
будівельної галузі або регіоні та є лідерами ринку постійно проводять відкрити
заняття, мастер-класи для магістрів. На захист курсових та атестаційних робіт
(проектів) запрошуються представники компаній та підприємств-роботодавців.

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

У ОДАБА процедурні аспекти підвищення кваліфікації та стажування викладачів
регламентуються Положенням про підвищення кваліфікації та стажування
науково-педагогічних працівників у ОДАБА. Відповідно до цього положення для
сприяння професійному розвитку викладачів застосовуються такі види
підвищення кваліфікації: довгострокове підвищення кваліфікації;
короткострокове підвищення кваліфікації - семінари, тренінги, вебінари, «круглі
столи» тощо; стажування. Викладачі ОДАБА проходять підвищення кваліфікації
у наукових, освітньо-наукових установах та організаціях як в Україні, так і за її
межами, з якими академія уклав відповідні угоди. Дотримуючись принципів
академічної свободи, кожен викладач має право вільно обирати місце, напрям,
тематику, строки (але не рідше ніж один раз на п'ять років) підвищення
кваліфікації. Викладачі кафедри ПАТБМ поширюють географію підвищення
кваліфікації на країни Євросоюзу, зокрема: доц. Москальова Х.М. пройшла
стажування у Університеті м Рієки (Хорватія). Відповідно Положення про
підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників у
ОДАБА (https://drive.google.com/open?
id=0B7VQ2LsR7v4aRTd1aWVFNUI0NHVlczVwaHE5M1pXemt6bndV) для
сприяння професійному розвитку викладачів застосовуються довгострокове
підвищення кваліфікації; коротко строкове підвищення кваліфікації – семінари,
тренінги, вебінари, «круглі столи»; стажування.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток
викладацької майстерності

У ОДАБА діє система заходів стимулювання розвитку викладацької
майстерності науково-педагогічних працівників ОДАБА, вона передбачає
заохочення і регламентується нормативно-правовою базою: Статут,
Колективний договір між адміністрацією та комітетом первинної профспілкової
організації на 2019-2020 рр., Методика розрахунку рейтингу кафедр і
факультетів, Положення про конкурс «Найкращий науковий, науково-
педагогічний працівник ОДАБА – 2019» та інші. Керівництво академії проводить
інформування науково-педагогічних працівників про існуючі заходи для
підвищення їх професійної діяльності. Для здійснення бібліотечне-
інформаційної підтримки освітньої, наукової, виховної діяльності університету 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 бібліотекаhttp://odaba.edu.ua/rus/library комплектується за профілем
академії. Академія має доступ: до онлайнових баз даних
http://odaba.edu.ua/library/electronic-resources/internet-resources, наприклад до
наукометричних баз даних Scopus та WebofScience.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси



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?

Освітня діяльність з підготовки здобувачів ОП забезпечується матеріально-технічною базою ОДАБА, яка відповідає
вимогам та вимогам провадження освітньої діяльності в тому числі матеріально-технічною базою профілюючої каф
(навчально-наукова лабораторія к108, мультимедійні аудиторії к214, к221). Для підготовки здобувачів вищої освіти з
сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Здобувачі ОП мають вільний доступ до фондів та електронних катал
ОДАБА (http://odaba.edu.ua/rus/library). Кафедра ПАТБМ також має свою сторінку на сайті ОДАБА
(http://odaba.edu.ua/academy/institutes-and-faculties/cti) і свій веб-сайт ( https://ogasabti.wixsite.com/patbm/), де містять
методичні матеріали з дисциплін НП. Методичне забезпечення підготовки здобувачів здійснюється достатнім обсяго
нормативної і довідкової літератури, доступ до якої студенти також мають у читальному залі бібліотеки академії та 
методичному приміщенні кафедри ПАТБМ. Крім цього, в навчальному процесі використовується філія кафедр БТІ н
(ТОВ «КМД Камбіо»), де проводяться виїзні практичні заняття та науково-дослідницька практика. В академії викори
електрона форма розкладу занять (http://odaba.edu.ua/students/timetable-of-classes). Документи про фінансову діяль
освітнього процесу та інші документи нормативно-правової бази розташовані на сайті ОДАБА: (http://odaba.edu.ua/a
information).

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?

ОДАБА забезпечує вільний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури та інформац
потрібних для навчання, викладацької та/або наукової діяльності в межах ОП. Комп'ютери академії підключені до м
території академії діє вільний доступ до Wi-Fi. На кафедрі ПАТБМ в освітньому процесі використовується навчальн
мультимедійна аудиторія, яка оснащена сучасними комп'ютерами, ліцензійним програмним забезпеченням і підклю
внутрішньої мережі. Також є класи для курсового та дипломного проектування, комп’ютерні класи, науково-методич
спеціалізовані лабораторії. На базі академії розміщені: бібліотека, читальний зал, пункти харчування, актовий зал, с
санаторій профілакторій. Створене освітнє середовище у ОДАБА дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобу
дозвіллі: організовано студентське радіо на території академії; щорічні культурні заходи «Містер і Місіс ОДАБА», «С
спортивно-розвиваючу гру «Бетономішалка». Зусиллями профкому студентів і адміністрацією академії організовую
розважальні поїздки в історичні міста України і курорти Карпат. На базі академії діє студентська поліклініка. Всі студ
щорічне медичне обстеження. Здобувачі на базі поліклініки можуть пройти оздоровчий курс у санаторії-профілактор
опитування здобувачів освітнє середовище задовольняє їх потреби та інтереси більш ніж на 50%.

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

В академії та на кафедрі ПАТБМ для забезпечення освітнього середовища постійно діє комплекс заходів, який охоп
питань ‒ від забезпечення комфортних умов проживання, проведення занять, проходження практики, надання конс
допомоги з дисципліни, доступу до всіх навчальних матеріалів, до організації медичного догляду за станом здоров'я
відпочинку. Освітнє середовище ОДАБА є безпечним для життя і здоров’я здобувачів ОП ТБКВІМ, що забезпечуєтьс
комплексу підрозділів ОДАБА, до яких входять: відділ охорони праці, експлуатаційно-технічний відділ, відділ охорон
для забезпечення якісної підготовки студентів має достатньо розвинуту соціальну інфраструктуру. Студенти мають 
займатися у спортивних секціях, брати участь у квестах, флеш-мобах, художній самодіяльності тощо. Важливою скл
студентського життя в ОДАБА є студентське самоврядування, органом якого є Студентська Рада http://odaba.edu.ua
council/information-about-the-student-council-of-ogasa . Соціальну підтримку здобувачів ОП ТБКВІМ_ забезпечує Перв
профспілкова організація студентів ОДАБА http://odaba.edu.ua/students/trade-union-of-students. Всі заходи, які вжива
підтримки психічного здоров'я здобувачів вищої освіти, є ефективними.

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?

У ОДАБА забезпечується освітня, соціальна, інформаційна та консультативна підтримка здобувачів ОП ТБКВІМ. Згі
про організацію освітнього процесу в ОДАБА у кожній групі є куратор, який здійснює первинну підтримку здобувачів 
питань навчання в академії, допомагає та інформує їх. Комунікація викладачів із здобувачами ОП ТБКВІМ здійснює
безпосередньо під час лекцій, практичних та лабораторних занять, консультацій тощо. У разі конфліктних або склад
вирішення питань залучається завідувач кафедри, працівники деканату або ректорату. Органом студентського само
академії є Студентська Рада http://odaba.edu.ua/students/student-council/information-about-the-student-council-of-ogas
метою самостійного вирішення здобувачами вищої освіти питань щодо навчання і побуту, захисту прав та інтересів 
студентів у громадському житті та в управлінні ОДАБА. Цей дорадчий орган забезпечує студентам інформаційну, со
організаційну підтримку, надаючи можливість долучатися до соціальної діяльності, організації різноманітних комунік
активностей (квести, концерти, професійні турніри та конкурси тощо) за участю викладачів, представників різних пр
Органи студентського самоврядування ОДАБА забезпечують захист прав і інтересів студентів. Сприяти професійно
здобувачів ОП ТБКВІМ, створювати умови для більш повної їх самореалізації у науковій, професійній, освітній, куль
створювати умови для спілкування випускників, студентів і викладачів академії, забезпечивши інформаційний обмін
відділи, центри ОДАБА, такі як: підготовче відділення, студентський клуб, асоціація випускників, профспілковий ком
громадська організація «Міжнародна асоціація випускників ОДАБА». Повний перелік відділів та центрів ОДАБА мож
посиланням: http://odaba.edu.ua/ У лабораторіях кафедри ПАТБМ здобувачі ОП ТБКВІМ мають можливість проводи
дослідження, користуватися інформаційними, онлайн ресурсами та науково-методичними матеріалами. В ОДАБА щ
проводиться ярмарок вакансій, де здобувачі ОП ТБКВІМ знаходять місця майбутньої роботи на державних та прива
підприємствах. Для консультативної підтримки здобувачів долучаються випускники минулих років, що діляться влас
роботи в галузі. Найкращі випускники запрошуються до вступу в аспірантуру та, в подальшому, до викладацької роб
результатами опитування, 79% здобувачів позитивно оцінюють освітню підготовку в академії, більш ніж половина зд
достатньою соціальну, організаційну та інформаційну підтримку, 76% здобувачів вважають, що отримали навички сп
комунікації. Це підтверджує належний рівень механізмів освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та
підтримки здобувачів вищої освіти ОДАБА.



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)

Організація інклюзивного навчання в ОДАБА здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України в 10.07.20
затвердження Порядку організації інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах вищої 
створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми проблемами, які навчають
сайті академії розміщена детальна інформація для осіб, які мають право на спеціальні умови вступу, представлени
зарахування окремих категорій вступників (п.8 «Правил прийому до Одеської державної академії в 2019 р.»).
http://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priyomu_do_Odeskoi_derzhavnoi_akademii_budivnitstva_ta_arhitekturi_v_2019_
В ОДАБА спроектовані та готові до реалізації проекти інклюзивного середовища академії. Студенти, що мають діте
можливість отримати додаткову допомогу від Первинної профспілкової організації студентів. Для реалізації права н
особливими освітніми потребами в ОДАБА передбачено дистанційне навчання. У деканаті і на кафедрах розроблен
плани навчання для дистанційної освіти здобувача. На сайті академії і кафедр є в наявності повний спектр необхідн
матеріалів (конспекти лекцій, методичні вказівки; інформаційна база бібліотеки та тощо). За необхідності викладачі 
організувати через Інтернет відео зв’язок і надати здобувачеві як детальну консультацію, так і прийняти залік або ісп

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 ОДАБА наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій, які є доступними для всіх у
процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації ОП ТБКВІМ. Освітня діяльність академії базується на п
дотримання демократичних цінностей свободи, справедливості, рівності прав і можливостей, інклюзивності, толера
недискримінації; відкритості та прозорості. Урегулювання конфлікту інтересів у ОДАБА здійснюється відповідно до З
«Про запобігання корупції» та «Антикорупційної програми ОДАБА» за допомогою одного з нижченаведених заходів
працівника від виконання завдання; ‒ встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного
обмеження у доступі працівника до певної інформації; ‒ перегляду обсягу функціональних обов'язків працівника; ‒ 
працівника на іншу посаду; ‒ звільнення працівника. Для повідомлення про факти порушення Антикорупційної прог
корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень на інформаційних стендах та на офіційному веб-сайті ОДА
відповідну інформацію (номер телефону для здійснення повідомлень, електрона адреса тощо). Розгляд звернень, с
надходять до ОДАБА, відбувається відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону Укр
звернення громадян». Також дане питання врегульоване локальними актами ОДАБА, а саме: Положення «Про забе
до публічної інформації у Одеській державній академії будівництва та архітектури. Розгляд скарг і звернень у ОДАБ
шляхом особистого прийому громадян керівництвом академії у встановлені дні та години відповідно до графіку при
розміщено на офіційному веб-сайті (http://odaba.edu.ua/contacts). Про результати розгляду скарг і звернень громадя
повідомляється письмово або усно, за його бажанням. Протягом періоду впровадження освітньої діяльності за ОП Т
конфліктних ситуацій не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури
розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду ОП? Наведіть
посилання на цей документ, оприлюднений у
відкритому доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду
ОП ТБКВІМ регулюються Положенням про організацію освітнього процесу в
Одеської державної академії будівництва та архітектури (затверджено рішенням
Вченої Ради ОДАБА протокол №1 від 31.09.2018р)
http://odaba.edu.ua/academy/public-information/On-the-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?

Освітня програма розробляється проектною групою на чолі з керівником,
узгоджується з групою забезпечення, розглядається та затверджується Вченою
радою ОДАБА, попередньо узгодивши з представниками роботодавців, відділом
ліцензування, акредитації та внутрішньої системи забезпечення якості освіти,
першим проректором. Перегляд ОП «Технології будівельних конструкцій,
виробів і матеріалів» здійснюється щорічно з урахуванням пропозицій всіх
учасників освітнього процесу та стейкхолдерів. На початку процедури завідувачі
випускаючих кафедр будівельно-технологічного інституту разом з партнерами
промислової галузі спільно визначають оптимальну множину професійних та
соціально-особистісних компетенцій випускників за спеціальністю або освітньо-
професійною (освітньо-науковою) програми, а також перелік потенційних посад
для випускників. Після цього завідувачі кафедр спільно з представниками
підприємств розробляють компетентнісну модель фахівця для формування
варіативної частини ОП за даною спеціальністю. При цьому для кожної ОП в
межах однієї спеціальності чітко відрізняються визначальні компетентнісні
характеристики випускника. За результатами аналізу компетентносної моделі
здобувача вищої освіти для варіативної частини ОП формується множина
дисциплін варіативної частини професійно-практичної підготовки навчального
плану здобувача вищої освіти, що також підлягає обговоренню з
представниками підприємств. Варіативна частина професійно-практичної
підготовки навчального плану здобувача вищої освіти, сформована на
попередньому кроці, вноситься до проекту навчального плану, який
затверджується відповідно до процедури формування та перегляду навчальних
планів підготовки здобувачів, затвердженої в ОДАБА. Така процедура відповідає
вимогам внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу в ОДАБА.
ОП «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» 2019 року
враховує пропозиції роботодавців, здобувачів та випускників щодо її змісту в
частині збільшення обсягу самостійної роботи та переліку дисциплін, які
стосуються сучасних тенденцій розвитку професійної галузі (управління
технологічним процесом насиченим сучасним, високоавтоматизованим
обладнанням, організацію, вдосконалення і освоєння нових технологічних
процесів виробничого процесу на підприємстві або ділянці, контроль за
дотриманням технологічної дисципліни).

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

Здобувачі вищої освіти ОДАБА залучені до участі у діяльності органів
громадського самоврядування академії, вчених рад інститутів, Вченої ради
академії, органів студентського самоврядування. Випускаючі кафедри один раз
на рік проводять опитування студентів 1-го курсу підготовки магістрів на
предмет забезпечення якості навчального процесу, викладання окремих
дисциплін, наявності умов для освоєння програмних результатів навчання
шляхом анкетування. Здобувачі висловлюють свою думку та пропозиції
стосовно змісту ОП та процедур забезпечення її якості. Викладачами кафедр
здійснюється збір та аналіз результатів анкетування студентів і проводиться
його обговорення на засіданні кафедр. Результати аналізу опитування студентів
враховуються при розробці навчальних робочих програм дисциплін, корегуванні
конспектів лекцій, методичних вказівок та перегляду програмних результатів
навчання в ОП. Так, за результатами останнього опитування, проведеного у
2018-2019 навчальному році, були виявлені основні критерії перегляду ОП:
оновлення інформації по спеціальним дисциплінам, вилучення зі структури ОП
неактуальних дисциплін, введення до структури ОП дисциплін, що
передбачають застосування новітніх технологій. З урахуванням зазначених
критеріїв у 2019 р. було переглянуто зміст ОП «Технологія будівельних
конструкцій, виробів і матеріалів» та введено до її структури навчальні
дисципліни: «Сучасні матеріали та конструкції», «Вступ в комп’ютерне
матеріалознавство», «Енергозбереження та енергоаудит».

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

Згідно з Положенням про студентське самоврядування Одеської державної
академії будівництва та архітектури (http://odaba.edu.ua/acadeny/public-
information/student-government) ухвалено Конференцією студентів ОДАБА від
02.05.2018), органи студентського самоврядування мають право: - виносити
пропозиції щодо контролю за якістю освітнього процесу; - сприяти навчальній,
науковій та творчій діяльності студентів; - брати участь у вирішенні конфліктних
ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками
адміністрації або студентами та викладачами; - спільно з відповідними
структурними підрозділами академії сприяти забезпеченню інформаційної,
правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам; -
мають право бути представниками в колегіальних та робочих органах академії; -
вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів та програм. Органи
студентського самоврядування зобов'язані аналізувати та узагальнювати
зауваження та пропозиції студентів щодо організації освітнього процесу і
звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення. Адміністрація та
інші посадові особи ОДАБА, за поданням виконавчого органу студентського
самоврядування, зобов'язані вчасно та у повному обсязі інформувати
самоврядування ОДАБА про рішення, що стосуються безпосередньо студентів
академії.



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

Одеська державна академія будівництва та архітектури тісно співпрацює з
низкою будівельних компаній, професійних об'єднань, таких як Будівельна
компанія «STIKON», Будівельна компанія «ЗАРС», Будівельна компанія
«КОНА», Будівельна компанія «БУДОВА», ТОВ «Камбіо» та інші. У рамках
забезпечення якості ОП «Технологія будівельних конструкцій, виробів і
матеріалів» академією були укладені угоди з наступними компаніями-
стейкхолдерами: ТОВ «Камбіо», ТОВ КП «КІК», Великодолінський завод ЗБВ,
мережі торгівельних центрів «ЕПІЦЕНТР» та «Нова лінія» та інші. Вибір таких
підприємств обґрунтований результатами опитування студентів, які зазначили
про необхідність розширення практичної підготовки в різних галузях будівельної
індустрії. ТОВ «Камбіо» є філією випускаючих кафедр ВБК та ПАТБМ на
підприємстві, робота якої регламентована відповідним договором на співпрацю.
Для магістрів в підрозділах філії проводяться навчальні заняття, до яких
залучаються провідні фахівці підприємства. Разом з викладачами кафедри
обговорюються основні тенденції розвитку та впровадження новітніх технологій
виробництва будівельних матеріалів та конструкцій для корегування та
перегляду ОП. Щорічно фахівці підприємств, викладачі та студенти
магістратури приймають активну участь в роботі міжнародного науково-
технічного семінару по технологіям композиційних будівельних матеріалів, що
проводиться академією на території філії кафедри («Камбіо»), що безумовно
впливає на удосконалення змісту та якості ОП.

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

В умовах ринкової економіки планування та аналіз розподілу випускників по
каналах зайнятості проводиться спільно з роботодавцями та організаціями, що
здійснюють свою діяльність у сфері організації зайнятості населення. В академії
діє єдина політика щодо працевлаштування випускників. У 1995 році створено
відділ контрактного навчання і працевлаштування випускників, який сприяє
працевлаштуванню фахівців. Постійно надається студентам інформація про
наявність вакантних робочих місць. Знайти роботу можливо на основі офіційних
листів підприємств-роботодавців, що надходять на ім'я ректора. Процедура
збирання інформації щодо кар'єрного росту випускників ОП проводиться
шляхом їх опитування. У такий спосіб вони діляться власним досвідом
працевлаштування та надають інформацію щодо практичного застосування
знань і умінь, здобутих під час навчання. Одним з інструментів комунікації з
випускниками ОП є Асоціація випускників ОДАБА, метою якої є: сприяння
професійному зростанню випускників; створення умов для більш повної їх
самореалізації у науковій, професійній, освітній, культурній та інших видах
діяльності. Збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та
траєкторій працевлаштування випускників ОП проводить відповідальні від
випускаючих кафедр, які підтримують тісні зв’язки з потенційними замовниками
випускників. Результати спілкування з випускниками враховуються в якості
пропозицій при розробці та перегляді освітніх програм.

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?

Відділ ліцензування, акредитації та внутрішньої системи забезпечення якості
освіти координує дії з підготовки, організації, супроводу і проведення освітньої
діяльності у сфері вищої освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності з
підготовки здобувачів вищої освіти, забезпечує ефективне функціонування
внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти ОДАБА. При моніторингу
успішності в академії застосовується бально-рейтинговий підхід до оцінки
студентів, який передбачає поглиблені бальні оцінки з дисциплін, на підставі
яких розраховується академічний рейтинг студента. В ході всього процесу
навчання в академії ведеться моніторинг успішності студентів з дисциплін
навчального плану - здійснюється поточний контроль успішності і проміжна
атестація студентів, яка проводиться двічі на семестр. Випускаючими
кафедрами проводиться порівняльний аналіз результатів поточного контролю та
проміжної атестації, що дозволяє виявляти тенденції зміни результатів
навчальної роботи студентів з метою проведення коригувальних заходів. Але в
процесі освітньої діяльності не всі студенти отримують необхідний рейтинговий
бал, який дозволяє їм здавати екзамени по відповідним дисциплінам. В цьому
випадку викладачами кафедри проводяться додаткові консультації та
комп’ютерний тестовий контроль, позитивні результати якого позволяють
студентам бути допущеними до семестрового екзамену. На запит стейкхолдерів
протягом останніх років значно зріс обсяг практичної складової підготовки за
рахунок збільшення кредитів на переддипломну практику. Процедури щодо
забезпечення якості реалізації, контролю та моніторингу внутрішніх показників
освітньої діяльності за ОП «Технологія будівельних конструкцій, виробів і
матеріалів» проводяться: - на рівні кафедр - у вигляді контролю діяльності
науково-педагогічних працівників, слухання, обговорення та прийняття рішень
на засіданнях кафедр; - на рівні інституту - у вигляді контролю діяльності
кафедр, слухання, обговорення питань та прийняття рішень на засіданні вченої
ради інституту щодо затвердження основних нормативних документів з
реалізації ОП «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»; - на
рівні академії - моніторинг щодо виконання прийнятих рішень проводить
навчально-методичний відділ.



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?

Згідно з рекомендаціями експертної комісії, наукова тематика випускаючих
кафедр була значно розширена в напрямку дослідження проблем глобалізації
та євроінтеграції. Викладачі кафедри постійно здійснюють публікації у виданнях,
що входять до таких міжнародних наукометричних баз реферування та
індексування: Scopus (Нідерланди); Web of Science; EBSCO (США); SciVerse
Scopus (Нідерланди); Index Copernicus (Польща); Google Scholar та інші.
Протягом останніх років поширилась географія участі у конференціях
викладачів кафедри, що дозволяє більш ефективно реалізувати можливості
наукового євроінтеграційного процесу. При будівельно-технологічному інституті
створено акредитовану науково-дослідну лабораторію по випробуванню
будівельних матеріалів та виробів. Під час проведення попередньої акредитації
експертами були висловлені ряд зауважень, основні з яких наступні: - Залучати
до підготовки магістрів молодих науковців випускаючих кафедр з метою
підвищення їх наукового рівня. - Посилити профорієнтаційну роботу серед
випускників академії, які мають ступінь «бакалавра» для залучення їх до
навчання за освітньою програмою «Технологія будівельних конструкцій, виробів
і матеріалів». Під час удосконалення ОП кафедрами для проведення
навчальних занять були залучені аспіранти кафедри виробництва будівельних
виробів і конструкцій та кафедри процесів і апаратів у технології будівельних
матеріалів, які працювали за сумісництвом на посадах асистентів. Для
посилення профорієнтаційної роботи на сайті кафедри було розміщено
інформацію про ОП магістрів. Крім того, були опубліковано рекламну
інформацію.

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

ОДАБА всіляко сприяє залученню учасників академічної спільноти до процедур
внутрішнього забезпечення якості ОП. Такі процедури передбачають: -
здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм із залучення
представників підприємств, що є потенційними роботодавцями; - оцінювання
здобувачів вищої освіти шляхом проведення контрольних тестувань; -
оцінювання науково-педагогічних працівників на підставі анкетування
«Викладач очима студентів»; - підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників; - забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату при реалізації освітнього процесу підготовки бакалаврів
та магістрів. Реалізація ОП не можлива без усвідомлення, що продуктом є
фахівець з відповідним набором компетентностей, конкурентоспроможний на
ринку праці, тому потрібна культура забезпечення якості освіти. Тому більша
частина академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього
забезпечення якості ОП. Структурно це відповідно реалізації освітніх
компонентів. Що річно кожна кафедра академії, звітує про свою роботу, крім
того є щорічні рейтинги викладача, кафедри, інститутів. Працюють методичні
комісії інститутів, методична рада академії, які розглядають актуальні питання
розвитку системи забезпечення якості освіти. Лідером впровадження політики
забезпечення якості ОП є новостворений центр організації освітнього процесу. Є
ще над чим працювати, але тенденція корисного руху спостерігається.

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

Ієрархічна система відповідальності виглядає таким чином: випускаюча
кафедра, інститут, центр організації освітнього процесу академії. 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.

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

https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities

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/educational-activities/technologies-for-building-
structures,-products-and-materials-p

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

-

https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities
http://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/technologies-for-building-structures,-products-and-materials-p


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

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП? ОП розвивається з огляду на існуючі тенденції галузі сучасного будівництва,
вдосконалення інфраструктури міст, смт, розширення номенклатури будівельних
об'єктів та міждисциплінарний характер ОП. Виходячи з проведеного
самоаналізу, визначено сильні сторони ОП: 1. Актуальною на перспективу для
технологів будівельників є мета: - забезпечення гнучкості, економічної і
екологічної ефективності різного виду будівельних виробництв; різноманіття і
універсальність бетонів, бетонних керамічних та іншого виду виробів високої
якості і довговічності, які забезпечують комфорт для людини та не погіршують
екологія навколишнього середовища. - є перспективною з точки зору
працевлаштування в Україні, де найбільша частка зайнятих (41 %) припадає на
професійну групу «керівники, службовці, професіонали та фахівці» (Державна
служба зайнятості України, 2019); - формує безпекові компетентності, що
набувають все більшої потреби в сфері будівельних виробництв та має
підвищений попит в Україні (Стратегія національної безпеки України, 2015).
Відповідно до сформульованої мети при розробці ОП для магістрів
підвищується актуальність вивчення і аналіз розвитку нових виробничих
потужностей в країнах ЄС і ін. Цей напрямок буде продовжувати активно
розвиватися на базі багаторічного співробітництва у вигляді участі в
конференціях, в планових відрядженнях по підвищенню кваліфікації викладачів
і публікацій статей в наукових виданнях наступних наукових установ: Delft
University of Technology, The Netherlands; Technische Universität Dresden,
Germany; Brno University of Technology, Chech Republic; Universidad Politécnica
de Madrid, Spain; Technical University of Moldova; Institute of Fundamental
Technological Research, Poland; Chongqing Jiatong University, China; University of
Zagreb, Croatia; University North, Croatia; Інститут «БелНИИС», Беларусь;
Азербайджанський університет архітектури та будівництва. 2. Академічний
потенціал кафедри ПАТБМ та ВБК, який: - забезпечується науковим, освітнім та
практичним досвідом викладачів; - нарощується завдяки підвищенню
професійної кваліфікації. 3. Наявність спеціалізованого комп'ютерного класу БТІ
з відповідним технічним та програмним забезпеченням для: - формування у
майбутніх фахівців стійких професійних навичок не тільки в реальному, але й у
віртуальному середовищі; - використання найсучасніших можливостей ІТ-
аналітики та професійних програмних продуктів в освітньому процесі (для
комп'ютерного моделювання технологічних процесів та апаратів). Проте, за
результатами самоаналізу визначено і слабкі сторони ОП, що потребують
окремої уваги: 1. Відсутність практики викладання дисциплін за ОП англійською
мовою, що мало б значно розширити можливості для нового набору та
академічної мобільності. 2. Півторарічна система освіти магістрів є слабким
місцем ОП. Аналіз результатів навчання магістрів останніх років
продемонстрував, що оптимальною є дворічна система навчання.



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

Напрями розвитку ОП упродовж найближчих 3-х років обумовлені участю
освітньої програми у Erasmus+, Tempus, Mevlana. В перспективі розвитку ОП
необхідно забезпечити запити виробництв будівельної індустрії, забудовників і
споживачів та врахувати передовий досвід: – сучасних розробок країн ЄС та
світу; – в контексті галузевих запитів та оновлення стандартів на перспективу; –
з урахуванням потреб усіх регіонів України. ОП буде вдосконалюватись з
урахуванням найбільш затребуваних виробництв будівельної галузі на
перспективу. Наприклад: – необхідно переобладнання силікатної
промисловості, для якої актуальним напрямом є розробка і розвиток
енергозберігаючого, екологічно безпечного виробництва композитів нового
покоління з покращеними властивостями; – розробка і розвиток виробництва
великогабаритних, полегшених, навісних, самоутримних панелей для
облицювання техноцентрів, аквацентрів, елітної житлової забудови з
поліпшеними звуко-, теплоізоляційними і пожежостійкими властивостями; –
розробка високоміцних виробів і конструкцій за литтєвою та вібротехнологіями
для актуальних в Південному і зокрема, Одеському регіоні, заходів для
зміцнення берегової зони; – розвиток виробництва екологічно безпечних
матеріалів і виробів; – оновлення та розвиток керамічної промисловості.
Конкретні заходи, які плануються для реалізації цих перспектив. – розвивати
практичні інженерні навички; – розробляти наукові теорії, концепції, методи,
принципи і тенденції розвитку сучасного будівельного матеріалознавства; –
розвивати здатність використовувати математичну теорію експериментів і
аналіз експериментальної статистики моделей для вирішення наукових і
технологічних (інженерних) завдань; – участь магістрів в науково-практичних
розробках які проводяться в інституті і полягають в порівнянні державних
стандартів до стандартів країн ЄС, ці розробки є основою для удосконалення
держстандартів і сприятимуть підвищенню якості будівельних матеріалів та
виробів; – реалізація цих заходів передбачає проведення лабораторних або
лабораторно-виробничих наукових експериментів. Що вимагає розширення
наукової частини в магістерських науково-практичних роботах магістрів-
виробничників. В ОП це може бути реалізовано за рахунок збільшення
тривалості періоду навчання з півтора до двох років.

Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Назва освітнього
компонента

Вид
компонента

Файли Відомості щодо МТЗ*

Державна атестація атестація КВР_Державна
атестація.pdf

Переддипломна практика практика Переддипломна
практика.pdf

Технологія будівельної
кераміки та
теплоізоляційних
матеріалів 2

курсова
робота

КР_Технологія
будівельної кераміки та
... 2.pdf

Мультимедійний проектор Epson EB-S6 / 3:4/3300 ANSI
люмен / 800 х 600 Рік введення в експлуатацію 2018
Комп’ютери – 10 шт.: Intel Celeron 2.7GHz/5GT/s/2MB
(BX80637G1620) s1155 BOX Рік введення в експлуатацію
2015

Технологія будівельної
кераміки та
теплоізоляційних
матеріалів 2

дисципліна Технологія будівельної
кераміки та ... 2.pdf

Мультимедійний проектор Epson EB-S6 / 3:4/3300 ANSI
люмен / 800 х 600 Рік введення в експлуатацію 2018
Комп’ютери – 10 шт.: Intel Celeron 2.7GHz/5GT/s/2MB
(BX80637G1620) s1155 BOX Рік введення в експлуатацію
2015

Технологія будівельної
кераміки та
теплоізоляційних
матеріалів 1

дисципліна Технологія будівельної
кераміки та ... 1.pdf

Мультимедійний проектор Epson EB-S6 / 3:4/3300 ANSI
люмен / 800 х 600 Рік введення в експлуатацію 2018
Комп’ютери – 10 шт.: Intel Celeron 2.7GHz/5GT/s/2MB
(BX80637G1620) s1155 BOX Рік введення в експлуатацію
2015

Технологія
оздоблювальних і
гідроізоляційних
матеріалів 1-2

курсова
робота

КП_Технологія
оздоблювальних і ...
1.pdf

Мультимедійний проектор Ben Q МР 6–12, ноутбук Lenovo G
570, екран настінний 1,8х1,8м. Рік введення в експлуатацію
2017 Комп’ютери – 10 шт.: Intel Celeron 2.7GHz/5GT/s/2MB
(BX80637G1620) s1155 BOX Рік введення в експлуатацію
2015

https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10590/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10588/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10586/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10584/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10582/Get
https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10573/Get


Назва освітнього
компонента

Вид
компонента

Файли Відомості щодо МТЗ*

Технологія
оздоблювальних і
гідроізоляційних
матеріалів 1-2

дисципліна Технологія
оздоблювальних і
гідроізоляційних
матеріалів.pdf

Мультимедійний проектор Ben Q МР 6–12, ноутбук Lenovo G
570, екран настінний 1,8х1,8м. Рік введення в експлуатацію
2017 Комп’ютери – 10 шт.: Intel Celeron 2.7GHz/5GT/s/2MB
(BX80637G1620) s1155 BOX Рік введення в експлуатацію
2015

Сучасні технології
залізобетонних
конструкцій та каркасно-
монолітного
домобудування

курсова
робота

КП_Сучасні технології
залізобетонних
конструкцій ....pdf

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

Сучасні технології
залізобетонних
конструкцій та каркасно-
монолітного
домобудування

дисципліна Сучасні технології
залізобетонних
конструкцій ....pdf

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

Діагностика будівельних
матеріалів і конструкцій

дисципліна Діагностика будівельних
матеріалів і ....pdf

Мультимедійний проектор Epson EB-S6 / 3:4/3300 ANSI
люмен / 800 х 600 Рік введення в експлуатацію 2018

Проектування та
управління
підприємством
будівельної індустрії

курсова
робота

КР_Проектування та
управління
підприємством ....pdf

Мультимедійний проектор Epson EB-S6 / 3:4/3300 ANSI
люмен / 800 х 600 Рік введення в експлуатацію 2018

Проектування та
управління
підприємством
будівельної індустрії

дисципліна Проектування та
управління підприємств
....pdf

Мультимедійний проектор Epson EB-S6 / 3:4/3300 ANSI
люмен / 800 х 600 Рік введення в експлуатацію 2018

Структуроутворення,
твердіння та руйнування
композиційних
будівельних матеріалів

курсова
робота

КР_Структуроутворення,
твердіння та руйнування
....pdf

Комп’ютери – 10 шт.: Intel Celeron 2.7GHz/5GT/s/2MB
(BX80637G1620) s1155 BOX Рік введення в експлуатацію
2015

Структуроутворення,
твердіння та руйнування
композиційних
будівельних матеріалів

дисципліна Структуроутворення,
твердіння та руйнування
....pdf

Комп’ютери – 10 шт.: Intel Celeron 2.7GHz/5GT/s/2MB
(BX80637G1620) s1155 BOX Рік введення в експлуатацію
2015

Вступ в комп’ютерне
матеріалознавство

курсова
робота

КР_Вступ в комп’ютерне
матеріалознавство.pdf

Комп’ютери – 10 шт.: Intel Celeron 2.7GHz/5GT/s/2MB
(BX80637G1620) s1155 BOX Рік введення в експлуатацію
2015

Вступ в комп’ютерне
матеріалознавство

дисципліна Вступ в комп’ютерне
матеріалознавство.pdf

Комп’ютери – 10 шт.: Intel Celeron 2.7GHz/5GT/s/2MB
(BX80637G1620) s1155 BOX Рік введення в експлуатацію
2015

Ресурсо- та
енергозбереження в
будівельній індустрії 2

дисципліна Ресурсо- та
енергозбереження ...
2.pdf

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

Ресурсо- та
енергозбереження в
будівельній індустрії 1

дисципліна Ресурсо-та
енергозбереження в ...
1.pdf

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

Технічна експлуатація
будівель та споруд

дисципліна Технічна експлуатація
будівель та споруд.pdf

Сучасні інженерні мережі
та обладнання

дисципліна Сучасні інженерні
мережі та
обладнання.pdf

Мультимедійний проектор Aser K11, екран настінний
1,8х1,8м, плакати. Комп’ютер Celeron 2.0. Рік введення в
експлуатацію 2017 Рік введення в експлуатацію 2019

Енергоаудит дисципліна Енергоаудит.pdf

Філософія творчості дисципліна Філософія творчості.pdf Мультимедійний проектор АcerC120 Екран настінний 2х1,8м
Ноутбук LenovoIdeaPad Рік введення в експлуатацію 2016

https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10572/Get
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https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10551/Get
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Назва освітнього
компонента

Вид
компонента

Файли Відомості щодо МТЗ*

Інтелектуальна власність дисципліна Інтелектуальна
власність.pdf

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

Правове регулювання
господарської діяльності
в будівництві

дисципліна Правове регулювання
господарської ....pdf

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

Цивільний захист дисципліна Цивільний захист.pdf

Математичні методи в
інженерних розрахунках

дисципліна Математичні методи в
інженерних
розрахунках.pdf

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

Іноземна мова (спецкурс) дисципліна Іноземна мова
(спецкурс).pdf

Охорона праці в
будівництві

дисципліна Охорона праці в
будівництві.pdf

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

Економіка галузі дисципліна Економіка галузі.pdf Мультимедійний проектор АcerC120 Екран настінний 2х1,8м
Ноутбук LenovoIdeaPad Рік введення в експлуатацію 2017

Сучасні матеріали дисципліна Сучасні матеріали.pdf

Сучасні металеві та
дерев'яні конструкції

дисципліна Сучасні металеві та
дерев 'яні конструкції.pdf

Сучасні залізобетонні
конструкції

дисципліна Сучасні залізобетонні
конструкції.pdf

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

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

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

Шинкевич
Олена
Святославівна

Професор Так Технологія будівельної кераміки
та теплоізоляційних матеріалів 2

Ліцензійних умов; Виконання вимог згідно п.30
Ліцензійних умов: пп.1,2,3,4,8,10,11,13,14,15
Розробник робочих програм та методичних
вказівок

Бачинський
В`ячеслав
Васильович

Доцент Ні Технологія оздоблювальних і
гідроізоляційних матеріалів 1-2

Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних умов:
пп.10,12,13,14,15 Розробник робочих програм
та методичних вказівок

Довгань
Олександра
Дмитрівна

Доцент Ні Технологія оздоблювальних і
гідроізоляційних матеріалів 1-2

Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних умов:
пп. 1,2,8,12,13,15 Розробник робочих програм
та навчально-методичних матеріалів

Гара
Олександр
Анатолійович

Професор Так Діагностика будівельних
матеріалів і конструкцій

Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних умов:
пп.1,3,10,13,15,18 Розробник робочих програм
та методичних вказівок
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https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10537/Get
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https://bo.naqa.gov.ua/api/File/10541/Get


ПІБ викладача Посада
викладача

Чи входить у
групу
забезпечення
відповідної
спеціальності?

Навчальні дисципліни, що їх
викладає викладач на ОП

Обґрунтування

Антонюк Надія
Романівна

Доцент Ні Вступ в комп’ютерне
матеріалознавство

Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних умов:
пп.2,8,13,14,15 Розробник робочих програм та
методичних вказівок

Хлицов Микола
Володимирович

Завідувач
кафедри

Ні Ресурсо- та енергозбереження в
будівельній індустрії 2

Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних умов:
пп.1,10,13,14,15,18 Розробник робочих
програм та навчально-методичних матеріалів

Заволока
Михайло
Васильович

Завідувач
кафедри

Так Сучасні технології
залізобетонних конструкцій та
каркасно-монолітного
домобудування

Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних умов:
пп.2,8,10,15,16,17,18

Вировой
Валерій
Миколайович

Професор Так Структуроутворення, твердіння
та руйнування композиційних
будівельних матеріалів

Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних умов:
пп.1,2,3,4,7,8,9,10,11,13,14 Розробник робочих
програм та методичних вказівок

Макарова
Світлана
Серафимівна

Доцент
0,75
ставки

Ні Ресурсо- та енергозбереження в
будівельній індустрії
1,Проектування та управління
підприємством будівельної
індустрії

Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних умов,
пп.:10,13,14,15,18 Розробник робочих програм
та методичних вказівок

Кадієвська
Ірина
Аркадіївна

Завідувач
кафедри

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

Єрмакова
Світлана
Станіславівна

Професор Ні Інтелектуальна власність Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних умов:
пп.1,2,3,5,11,13,14,15

Криворучко
Вікторія
Олегівна

Старший
викладач

Ні Правове регулювання
господарської діяльності в
будівництві

Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних умов:
пп.1,2,15,16,17

Чекулаєв
Дмитро
Іванович

Старший
викладач

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

Ляшенко
Тетяна
Василівна

Професор Так 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

Кусаковська
Вікторія
Анатоліївна

Доцент Ні Іноземна мова (спецкурс) Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних умов,
пп.:8,13,15,17

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

Жусь Оксана
Миколаївна

Старший
викладач

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

Стоянов
Володимир
Васильович

Завідувач
кафедри

Так Сучасні металеві та дерев'яні
конструкції

Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних умов:
пп.1,2,8,10,11

Малахов Віктор
Валерійович

Старший
викладач
0,75
ставки

Так Сучасні залізобетонні
конструкції

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



ПІБ викладача Посада
викладача

Чи входить у
групу
забезпечення
відповідної
спеціальності?

Навчальні дисципліни, що їх
викладає викладач на ОП

Обґрунтування

Керш
Володимир
Яковлевич

Завідувач
кафедри

Так Енергозбереження Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних умов:
пп.2,4,5,8,10,11,13,14,15,18

Полунін Юрій
Миколайович

Старший
викладач

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

Баришев
Віталій
Павлович

Доцент Ні Сучасні інженерні мережі та
обладнання

Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних умов,
пп.:3,10,13,14,18

Чернєва Олена
Станіславівна

Доцент Ні Технічна експлуатація будівель
та споруд

Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних умов:
пп.2,6,13,14,15

Мартинов
Володимир
Іванович

Доцент
0,5 ставки

Так Сучасні матеріали,Технологія
будівельної кераміки та
теплоізоляційних матеріалів 1

Відповідність п.28 Ліцензійних умов;
Виконання вимог згідно п.30 Ліцензійних умов,
пп.:2,4,9,14 Розробник робочих програм та
методичних вказівок

Таблиця 3. Матриця відповідності

Державна атестація

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 16, ПРН 18, ПРН 19, ПРН 20 МН2, МН3 МО4

Переддипломна практика

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 1, ПРН 7, ПРН 9 МН2, МН3 МО2

Технологія будівельної кераміки та теплоізоляційних матеріалів 2

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 18, ПРН 19 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2, МО3

Технологія будівельної кераміки та теплоізоляційних матеріалів 2

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 18, ПРН 19 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2, МО3

Технологія будівельної кераміки та теплоізоляційних матеріалів 1

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 18, ПРН 19 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2, МО3

Технологія оздоблювальних і гідроізоляційних матеріалів 1-2

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 18, ПРН 19 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2, МО3

Технологія оздоблювальних і гідроізоляційних матеріалів 1-2

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 18, ПРН 19 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2, МО3



Сучасні технології залізобетонних конструкцій та каркасно-монолітного домобудування

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 18, ПРН 19 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2, МО3

Сучасні технології залізобетонних конструкцій та каркасно-монолітного домобудування

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 18, ПРН 19 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2, МО3

Діагностика будівельних матеріалів і конструкцій

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 17, ПРН 20 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2

Проектування та управління підприємством будівельної індустрії

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 18, ПРН 19, ПРН 20 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2, МО3

Проектування та управління підприємством будівельної індустрії

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 18, ПРН 19, ПРН 20 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2, МО3

Структуроутворення, твердіння та руйнування композиційних будівельних матеріалів

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 17 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2, МО3

Структуроутворення, твердіння та руйнування композиційних будівельних матеріалів

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 17 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2, МО3

Вступ в комп’ютерне матеріалознавство

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 16 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2, МО3

Вступ в комп’ютерне матеріалознавство

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 16 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2, МО3

Ресурсо- та енергозбереження в будівельній індустрії 2

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 17, ПРН 19 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2, МО3

Ресурсо- та енергозбереження в будівельній індустрії 1

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 17, ПРН 19 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2, МО3

Технічна експлуатація будівель та споруд

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 14, ПРН 15 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2

Сучасні інженерні мережі та обладнання

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання



Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 8, ПРН 9, ПРН 10, ПРН 13 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2

Енергоаудит

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 13, ПРН 14, ПРН 15 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2

Філософія творчості

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 3 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2

Інтелектуальна власність

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 2, ПРН 4 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2

Правове регулювання господарської діяльності в будівництві

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 1, ПРН 7 МН1, МН2 МО1, МО2

Цивільний захист

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 8, ПРН 11 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2

Математичні методи в інженерних розрахунках

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 6, ПРН 10 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2

Іноземна мова (спецкурс)

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 5 МН2, МН3 МО1, МО2

Охорона праці в будівництві

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 11 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2

Економіка галузі

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 12 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2

Сучасні матеріали

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 8, ПРН 9 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2

Сучасні металеві та дерев'яні конструкції

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 8, ПРН 9 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2

Сучасні залізобетонні конструкції

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання



Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН 8, ПРН 9 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2

Енергозбереження

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання

ПРН13, ПРН14, ПРН15 МН1, МН2, МН3 МО1, МО2

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

Навчальна площа будівель, кв. м
Серед них: -

- власні приміщення (кв. м) 39612

- орендовані (кв. м) 0

- здані в оренду (кв. м) 338

Бібліотеки
Кількість місць у читальному залі 190



Гуртожитки
Кількість гуртожитків

кількість місць для проживання студентів
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