
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Одеська державна академія будівництва та архітектури

Освітня програма 37064 Економіка будівельного підприємства

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Одеська державна академія будівництва та архітектури

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 37064

Назва ОП Економіка будівельного підприємства

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Шевченко Інна Юріївна, Воронюк Євгенія Валеріївна, Лук`янова
Валентина Вячеславівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 15.03.2021 р. – 17.03.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://odaba.edu.ua/upload/files/Vidomosti_samootsinyuvannya__076_
OPP_EBP_B.pdf

Програма візиту експертної групи https://odaba.edu.ua/academy/public-information/the-educational-
process/accreditation

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

Цілі ОП узгоджені зі Стратегією розвитку Одеської державної академії будівництва та архітектури на 2020-2025
роки. Відповідність структури та змісту ОП вимогам Стандарту за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність. Наявність чітких і зрозумілих правил для вступу до ОДАБА, у т.ч. на бакалаврат. Наявність
публічного доступу до документів академії, що регулюють вступ та навчання на даній ОП та визнання результатів
навчання, отриманих у інших ЗВО та неформальній освіті. Навчання та викладання за ОП відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи, форми та методи навчання і викладання в цілому
сприяють досягненню заявлених у ОП цілей та ПРН. У освітньому процесі використовуються ділові ігри та бізнес-
кейси для формування soft skills. За всіма ОК ОП розроблені силабуси, які розміщені у відкритому доступі на
офіційному сайті ОДАБА, сайті кафедри економіки та підприємництва. Для окремих ОК ОП у якості інформаційного
забезпечення, окрім інструментарію Microsoft, використовуються спеціалізовані програмні продукти − M.E.Doc,
АВК-5, аналітична система YouControl. Здобувачі академії залучаються до науково-дослідної діяльності. В ОДАБА
приділено увагу особливостям оцінювання знань і умінь здобувачів під час дистанційного навчання, затверджено
відповідні положення. Наявний Договір про співпрацю між ТОВ «Антиплагіат» і ОДАБА, документи щодо
профілактики хабарництва та корупції. До проєктної групи розробників ОП входять троє провідні НПП кафедри,
представник роботодавців і представник студентства, що сприяє максимальному врахуванню інтересів усіх
стейкхолдерів. Рейтингове оцінювання НПП організоване таким чином, щоб виявити «сильні сторони» та «слабкі
сторони» кожного НПП, розробити заходи у напрямку нівелювання «слабких сторін» і посилення «сильних сторін»
НПП. МТР Академії загалом, та безпосередньо на кафедрі Економіки та підприємництва є достатніми для
досягнення програмних результатів навчання за ОП «Економіка будівельного підприємства». Усі учасники
освітнього процесу мають безкоштовний доступ до бібліотечних ресурсів, у тому числі до електронного репозитарію
та міжнародних наукометричних баз даних, зокрема Scopus та WoS. В ОДАБА впроваджені засоби боротьби з
розповсюдженням короновірусної інфекції COVID-19. В гуртожитку та приміщеннях ЗВО є система протипожежної
безпеки. В ЗВО створено систему менеджменту якості освіти та залучення стейкхолдерів до процесу удосконалення
освітніх програм. Роботодавці є активними учасниками освітнього процесу через проведення лекційних занять,
вирішення тематичних кейсів, та інших активностей, спрямованих на формування у здобувачів необхідних
практичних навичок. Офіційний сайт закладу є структурованим. Зауваження і пропозиції (сформульовані під час
попередньої акредитації), направлені на вдосконалення провадження освітньої діяльності ОДАБА і ОП «Економіка
будівельного підприємства» зокрема, переважно враховано.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Наявність вмотивованої висококваліфікованої робочої групи на стадії проєктування та для подальшого оновлення
ОП, значне оновлення ПРН та освітніх компонент у 2020 році, галузевий контекст ОП. Наявність у ОП освітніх
компонент, які були рекомендовані здобувачами, роботодавцями і забезпечують особливості ОП «Економіка
будівельного підприємства». Практична підготовка за ОП є складовою підготовки здобувачів, широке застосування
сучасних інформаційних технологій. Здобувачі мають можливості одержати широкий спектр соціальних навичок.
Науково-дослідна робота здобувачів закріплена у внутрішніх положеннях ОДАБА як невід’ємна складова освітнього
процесу. Оновлення переліку та змісту ОК ОП здійснюється на основі наукових досягнень і сучасних практик у
відповідній галузі. Навчання, викладання та наукові дослідження за ОП пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
ОДАБА. Результати міжнародних стажувань викладачів використовуються для вдосконалення освітнього процесу за
ОП, оновлення змісту ОК ОП. Здобувачі ознайомлені з порядком складання та оскарження результатів контрольних
заходів, їх повторного проходження. Здобувачі мають широкі можливості ознайомлення з формами контрольних
заходів, критеріями оцінювання, правилами проведення, процедурами повторної здачі та оскарження результатів
оцінювання, оскільки відповідні положення, графіки навчального процесу, ОП, НП, силабуси всіх ОК і ВК ОП
представлені у відкритому доступі на офіційному сайті ОДАБА. Наявні розклади занять та сесій. Проєктна група та
група забезпечення спеціальності відповідають чинним вимогам. НПП, які мають наукові ступені, забезпечується
викладання 87,8% ОК ОП. НПП в цілому відповідають ОК ОП, викладання яких вони забезпечують. Процедури
конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний рівень професіоналізму НПП для
успішної реалізації ОП. ЗВО залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу за ОП. ЗВО сприяє
професійному розвитку НПП. ЗВО забезпечує безоплатний доступ НПП до бібліотечних ресурсів, інформаційних
джерел, міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS і Web of Science. В ЗВО сформовано процедуру надання
інформаційної, організаційної, психологічної підтримки здобувачів, з якою ознайомлені студенти. Процедури
вирішення конфліктних ситуацій визначені відповідними положеннями. В приміщеннях ЗВО та гуртожитках
працює WiFi. Здобувачі освіти за ОПП «Економіка будівельного підприємства» приймають участь в удосконаленні
ОПП та бачать результати запропонованих ними рекомендацій. Учасники освітнього процесу розуміють та
дотримуються норм академічної доброчесності. ОДАБА відстежує кар’єрний шлях випускників. На сайті ЗВО
розміщено всю необхідну інформацію щодо освітнього процесу, навчально-методичне забезпечення, опис усіх
процесів підготовки здобувача, нормативно-правова база з прав та обов‘язків всіх учасників освітнього процесу.
Наявний спеціальний розділ сайту «Громадські обговорення», де оприлюднюється проєкт освітньої програми.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення
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На сайті ЗВО наявні проєкти ОП, але відсутні контактна інформація, результати обговорення. Недостатня
регулярність та змістовність проведення анкетувань здобувачів щодо удосконалення конкретно цієї ОП. Вибіркова
частина формування компонент ОП потребує удосконалення у контексті збільшення їх різноманітності для
здобувачів за ОП «Економіка будівельного підприємства». Електронні навчальні курси знаходяться на різних
платформах. Частина електронних навчальних курсів знаходиться на стадії розроблення. Низький рівень
обізнаності здобувачів щодо академічної недоброчесності. Деякі з НПП, задіяних у реалізації ОП, забезпечують
викладання більше 5 ОК. Наказ про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад НПП у ОДАБА не містить
інформації щодо умов зайнятості за вакантними посадами НПП, відсутні зразки документів для участі у конкурсі.
Залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків носить несистемний характер. Відсутність
безпосереднього зв’язку між результатами рейтингового оцінювання НПП і преміюванням. Відсутні постійно
встановлені пандуси та інша інфраструктура для маломобільних груп населення. На сайті ЗВО не опубліковано
результатів проведених опитувань здобувачів та НПП. Доцільно ініціювати ОДАБА процедуру закриття ОП, за
якими не здійснюється підготовка фахівців. Змінити порядок формування індивідуального плану здобувачів,
провести узгодження усіх нормативних документів. Посилити практичну підготовку здобувачів. Зменшити кількість
семестрових підсумкових контролів. Створити чіткі процедури, які забезпечать можливість врахування на ОП
наданих послуг у системі неформального навчання. Розробити електронні навчальні курси за усіма ОК.
Активізувати роботу у напрямку залучення здобувачів до міжнародної академічної мобільності. Здійснювати
систематичні заходи щодо популяризації принципів академічної доброчесності серед здобувачів. Розробити
Положення, що регламентує особливості кваліфікаційної роботи бакалавра. Посилити контроль за розподілом
навчального навантаження. Удосконалити офіційний сайт ОДАБА. Розширити практику залучення до аудиторних
занять професіоналів-практиків. Розглянути можливість удосконалення «Положення про преміювання працівників
ОДАБА». Сформувати інформаційне середовище, яке продемонструє студентам та абітурієнтам з маломобільних
груп населення, що для них будуть створені комфортні умови для навчання. ЗВО щорічно формувати/оновлювати
групи забезпечення для усіх спеціальностей ОДАБА.

III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Дослідження мети, зазначеної в ОП «Економіка будівельного підприємства», показують її відповідність
стратегічним цілям Одеської державної академії будівництва та архітектури (далі ОДАБА) в освітній, науковій
сферах та у сфері кадрового забезпечення. Дана мета відповідає Стратегії розвитку ЗВО на 2020-2025 роки
https://odaba.edu.ua/upload/files/STRATEGIYA.pdf. Виходячи із Стратегії розвитку можна підтвердити, що мета та
особливості ОП «Економіка будівельного підприємства» за першим рівнем вищої освіти мають відповідність та
спрямовані на досягнення стратегічних цілей ЗВО щодо підготовки висококваліфікованих фахівців за даною ОП,
які володіють компетентностями щодо вирішення комплексних проблем в галузі підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності з акцентом на сферу економічної діяльності – будівельне підприємництво.

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

На сайті ЗВО наявні проєкти ОП, але відсутні контактна інформація, результати обговорення. Недостатня
регулярність та змістовність проведення анкетувань здобувачів щодо удосконалення конкретно цієї ОП. Вибіркова
частина формування компонент ОП потребує удосконалення у контексті збільшення їх різноманітності для
здобувачів за ОП «Економіка будівельного підприємства». Електронні навчальні курси знаходяться на різних
платформах. Частина електронних навчальних курсів знаходиться на стадії розроблення. Низький рівень
обізнаності здобувачів щодо академічної недоброчесності. Деякі з НПП, задіяних у реалізації ОП, забезпечують
викладання більше 5 ОК. Наказ про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад НПП у ОДАБА не містить
інформації щодо умов зайнятості за вакантними посадами НПП, відсутні зразки документів для участі у конкурсі.
Залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків носить несистемний характер. Відсутність
безпосереднього зв’язку між результатами рейтингового оцінювання НПП і преміюванням. Відсутні постійно
встановлені пандуси та інша інфраструктура для маломобільних груп населення. На сайті ЗВО не опубліковано
результатів проведених опитувань здобувачів та НПП. Доцільно ініціювати ОДАБА процедуру закриття ОП, за
якими не здійснюється підготовка фахівців. Змінити порядок формування індивідуального плану здобувачів,
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провести узгодження усіх нормативних документів. Посилити практичну підготовку здобувачів. Зменшити кількість
семестрових підсумкових контролів. Створити чіткі процедури, які забезпечать можливість врахування на ОП
наданих послуг у системі неформального навчання. Розробити електронні навчальні курси за усіма ОК.
Активізувати роботу у напрямку залучення здобувачів до міжнародної академічної мобільності. Здійснювати
систематичні заходи щодо популяризації принципів академічної доброчесності серед здобувачів. Розробити
Положення, що регламентує особливості кваліфікаційної роботи бакалавра. Посилити контроль за розподілом
навчального навантаження. Удосконалити офіційний сайт ОДАБА. Розширити практику залучення до аудиторних
занять професіоналів-практиків. Розглянути можливість удосконалення «Положення про преміювання працівників
ОДАБА». Сформувати інформаційне середовище, яке продемонструє студентам та абітурієнтам з маломобільних
груп населення, що для них будуть створені комфортні умови для навчання. ЗВО щорічно формувати/оновлювати
групи забезпечення для усіх спеціальностей ОДАБА.

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

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано тенденції розвитку сучасного
ринку праці, а також його галузевого та регіонального сегменту. Перелік освітніх компонент у цілому узгоджується
із цілями ОП, тенденціями розвитку спеціальності у контексті будівельного підприємництва з можливою
спеціалізацією у сфері житлово-комунального господарства (за запитами від місцевих органів влади і
самоврядування, а також комунальних підприємств м. Одеса). На запити ЕГ було надано ряд документів (договори
співпраці, витяги засідання кафедри), які підтверджують, що під час розробки ОП «Економіка будівельного
підприємства» був врахований зміст аналогічних освітніх програм ЗВО України, насамперед, економічних з
акцентом на будівельне підприємництво – зокрема КНЕУ ім. В.Гетьмана (ОПП «Підприємництво»), ХНЕУ ім. С.
Кузнеця (ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). Також було частково враховано досвід іноземних
ЗВО за спорідненими спеціальностями – Університету Пітешти (Румунія), Політехнічного університету в м. Пожега
(Хорватія), Вроцлавського університету (Польща) – наведені у ЗСО посилання відносяться до 2017 року. Між тим
конкретних прикладів, а також фактів вивчення досвіду аналогічних освітніх програм вітчизняних та іноземних ЗВО
не наведено, що частково послаблює об’єктивність та якість процесу проєктування цілей та результатів навчання за
ОП. У ОДАБА заявлено підготовку здобувачів за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
на бакалаврському рівні за 2 ОП і на магістерському за 7 ОП, із них набір у 2020 році здійснено лише на 1
бакалаврську і 1 магістерську. Доцільність такої кількості ОП, за якими не здійснюється підготовка, є сумнівною.

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

Стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю за першим рівнем вищої освіти (бакалавр) затверджено
13.11.2018 року. У 2019 році зміни, які були внесенні до ОП не дозволили повністю виконати вимоги стандарту, про
що і було зазначено у зауваженнях, які надано у ході попередньої акредитації даної ОП. У 2020 р. ОП була оновлена
виходячи із вимог стандарту та запитів стейкхолдерів, були внесені значні зміни для забезпечення усіх
компетентностей і ПРН, визначених стандартом і специфікою будівельного підприємництва. На сьогодні, ОП у
цілому відповідає вимогам Національної рамки кваліфікацій для бакалаврського рівня, а також затвердженого
освітнього стандарту. Зокрема, за інтегральною компетентністю випускника. Крім того, програма містить усі 22,
необхідних за стандартом, загальних та фахових компетентностей, а також усі 20 програмних результатів навчання.
Додатково введено 3 фахових компетентності та 3 ПРН, які відображають особливості ОП «Економіка будівельного
підприємства». Атестація здобувачів вищої освіти також у цілому відповідає вимогам стандарту і проводиться у
формі захисту атестаційної роботи бакалавра та завершується видачею документу встановленого зразка про
присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр з Підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності. Отже, ОП за першим бакалаврським рівнем дозволяє досягти, визначених результатів навчання, а також
у цілому відповідає вимогам стандарту за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Сильні сторони 1. Відповідність цілей ОП Стратегії розвитку ЗВО на 2020-2025 роки. 2. Наявність вмотивованої
висококваліфікованої робочої групи на стадії проєктування та для подальшого оновлення ОП (започаткована у 2016
році ОП оновлювалась у 2017, 2019 та 2020 роках). 3. Значне оновлення програмних результатів та освітніх
компонент у 2020 році, галузевий контекст ОП. 4. Достатній рівень відповідності Стандарту вищої освіти за
спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

Слабкі сторони 1. На сайті ЗВО наявні проєкти ОП, але відсутні контакти, лише адреси куди можна надіслати
пропозиції або результати обговорення. 2. Обговорення ОП «Економіка будівельного підприємства» і її оновлення
частково носить неформальний характер і не одержало підтвердження (окрім витягів із засідання кафедри
економіки та підприємництва). 3. Недостатня регулярність та змістовність проведення анкетувань здобувачів щодо
шляхів удосконалення конкретно цієї ОП за набором компонент (дисциплін) – анкетування здійснюється у розрізі
окремих ОК в цілому по ЗВО, а не по ОП і носить констатуючий характер. Рекомендації 1. Створити постійно діючий
ресурс на сайті ОДАБА для висвітлення не лише проєктів ОП, але й результатів обговорення. 2. Створити постійно
діючі фокус-групи для моніторингу якості вищої освіти та оновлення ОП. 3. У ОДАБА заявлено підготовку
здобувачів за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність на бакалаврському рівні за 2 ОП і
на магістерському за 7 ОП, із них набір у 2020 році здійснено лише на 1 бакалаврську і 1 магістерську. Доцільно
ініціювати ОДАБА процедуру закриття ОП, за якими не здійснюється підготовка фахівців.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 1.1, та 1.4. До того ж,
враховуючи певну узгодженість за підкритеріями 1.2,та 1.3, релевантність фактів і їх контексту, а також різну
вагомість окремих підкритеріїв, ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 1 з
недоліками, що не є суттєвими. Зауваження вказані у рекомендаціях попередньої акредитації у переважній вагомості
були усунуті. Виявлені недоліки можуть бути усунені найближчим часом.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).

За «Законом про вищу освіту», де для бакалаврських освітньо-професійних програм встановлено 240 годин ЄКТС, а
також за критеріями чинного стандарту вищої освіти відповідної ОП (для першого рівня вищої освіти не менше 50
% обсягу ОП має бути спрямовано на здобуття загальних та фахових компетентностей, визначених стандартом), ОП
повністю відповідає встановленим вимогам. Частка обсягу часу відведеного на вивчення вибіркових компонент
відповідає вимогам законодавства (25 %) і становить 60 кредити, відповідно 25 % загального обсягу.

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

ОП «Економіка будівельного підприємства» затверджена Вченою радою ОДАБА 14.05.2020 року
(https://odaba.edu.ua/upload/files/OP_EBP_B_2020_2.pdf) і містись значні зміни порівняно із відповідною ОП 2019
року (https://odaba.edu.ua/upload/files/OP_EBP_B_2019_2.pdf ). Зокрема: 1) з метою повного забезпечення набуття
здобувачами компетентностей і ПРН відповідно до Стандарту ВО за спеціальністю 076: - підсилено блок
Гуманітарної підготовки – ОК Екологія та Охорона праці та безпека життєдіяльності перенесено з блоку Фахової
підготовки; введено ОК Етика; - введено ОК, що забезпечують фахові компетентності та ПРН – Товарна політика
підприємства, Торгівля та біржова діяльність, Ціноутворення та цінова політика, змінено акцент у викладанні
дисциплін Маркетинг, Інформаційні технології; - внесено окремі теми у РП фахових дисциплін, які відображають
специфіку підприємницьких, торгівельних та біржових структур, це відображено у силабусах
(https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/-economics-of-construction-company-b-) і підкреслено під час
спілкування із здобувачами – Менеджмент, Статистика, Фінанси підприємств, Інвестування, Державне регулювання
і оподаткування, Стратегія підприємства, Економіка і організація інноваційної діяльності, Внутрішній економічний
механізм підприємства, Потенціал і розвиток підприємства, Обґрунтування господарських рішень і оцінювання
ризиків; 2) для забезпечення компетентностей і ПРН, що відповідають специфіці ОП і галузі будівельного
підприємництва: - виділено специфічні дисципліни – Організація підприємницької діяльності у будівництві, Основи
будівельної справи, Економіка будівництва; - запропоновано здобувачам для поглиблення спеціалізації 2 блоки
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вибіркових фахових дисциплін (7 ОК, 28 кредитів) – Аналіз діяльності будівельного підприємства, Експертиза і
оцінка нерухомості; 3) для формування індивідуальної траєкторії здобувача, формування громадської позиції,
світогляду, посилення теоретичних і фахових компетентностей: - передбачено 4 ОК блоку Загальної підготовки (12
кредитів – вільного вибору здобувачів із дисциплін першого або інших рівнів ВО); - включено 5 ОК Фахової
підготовки (20 кредитів – вільного вибору здобувачів із дисциплін першого або інших рівнів ВО). Структурно-
логічна схема ОП відповідає логічній послідовності вивчення дисциплін. У матрицях відповідностей наведено
зв’язки між ОК компетентностями і ПРН, що і підтверджується силабусами дисциплін. Разом з тим можна
прослідкувати певну перевантаженість ОП ОК політекономічного блоку (ОК16, ОК17, ОК18) – особливо у частині
наявності курсових робіт з цих дисциплін, доцільність яких викликає певний сумнів, виходячи із чисто теоретичного
їх спрямування, або доцільність курсової роботи з ОК13 – передбачає виконання 7 задач згідно варіанту. У цілому
вибір та послідовність вивчення обов’язкових ОК ОП є обґрунтованими, і дозволяє досягти заявлених цілей та ПРН
та забезпечити 50% Стандарту за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

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

Аналіз змісту ОП свідчить про загальну відповідність вимогам підготовки здобувачів за першим рівнем за
спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Також це узгоджується із особливостями ОП
«Економіка будівельного підприємства». Натомість, інтерв’ю зі студентами та роботодавцями підтвердило
необхідність і доцільність проведеного у 2020 році оновлення ОП деякими сучасними дисциплінами і підсилення
методів навчання через широке використання інформаційних технологій. Це надасть додаткові можливості для
створення конкурентних переваг ОП на ринку освітніх послуг і підсилить акцент на особливість даної освітньої
програми, направлений на будівельне підприємництво. ОП «Економіка будівельного підприємства» зберегла свою
стару назву, що вносить певний дисонанс із назвою спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність. Для вирішення цього питання, ЕГ вважає за доцільне розглянути ЗВО внесення коректив у назву ОП – з
акцентом на Будівельне Підприємництво. Разом з тим, не вірно вважати ОП «Економіка будівельного
підприємства» міждисциплінарною. Після її оновлення у 2020 році дана ОП цілком відповідає предметній області
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: введено 3 нових дисципліни, змінено акцент
викладання у 2 освітніх компонентах, добавлено окремі теми у 10 ОК для повного забезпечення ПРН стандарту за
спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; виділено 3 ОК і внесено окремі теми до 7 ОК для
забезпечення ПРН за специфікою даної ОП, а саме будівельного підприємництва.

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

В академії розроблено та діє «Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА»
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf та «Положення про
індивідуальний навчальний план студента ОДАБА»
https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_ind.navch.plan_studenta.pdf (затверджені 31.08.2018 р.), а також
«Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін»
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_vivchennya_vibirkovih_navchalnih_distsiplin.pdf
(затверджене 19.12.2019 року). Процедура вільного вибору (згідно Положення 2) здійснюється перед початком
навчального року (з 25 серпня) і передбачає формування груп із складу не менше 20 осіб (контингент здобувачів у
всі роки за ОП «Економіка будівельного підприємства» за першим рівнем складав від 7 до 16 осіб). Здобувачі вищої
освіти, які були присутні на інтерв’ю, інформували про те, що вони мали можливість вільно обрати блок дисциплін і
з технічною процедурою вибору ознайомлені (як вони зазначали вибір дисциплін здійснювався протягом 2 семестру
попереднього навчального року на наступний рік, при виборі дисциплін консультувались з куратором, знайомились
з силабусами на сайті кафедри). Однак документи і інтерв’ю показали, що вибір здійснювався з обмеженого переліку
дисциплін (одна дисципліна з двох – хоча здобувачі ознайомлені із можливістю вибору дисциплін з інших
спеціальностей або рівнів освіти, а також вибору однієї з двох спеціалізацій), індивідуальні навчальні плани
здобувачів одного року співпадають (це пояснено здобувачами, що вони разом обговорювали можливі дисципліни
на вибір, і, потім, уся група зазначала ті дисципліни, де була більшість охочих). Заявлена можливість вибору
дисциплін іншого рівня або іншої спеціальності жодного разу не була реалізована. Отже, наявні у ОДАБА процедури
дозволяють у повній мірі забезпечити індивідуальну траєкторію підготовки здобувачів першого рівня за
відповідною ОП, але реалізуються у спрощеному форматі (більшість вибирає для усіх).

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

Процедура проходження практичної підготовки зафіксована у «Положенні про організацію практик здобувачів
вищої освіти ОДАБА» і розміщена на сайті академії
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_PRAKTIKA__2021.pdf (де виділено 3 види практик – навчальна,
технологічна і професійна). Згідно ОП 2020 року та НП передбачено один вид практичної підготовки –
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Переддипломна практика (3 кредити). У зауваженнях попередньої акредитації даної ОП зазначалось про значне
дублювання змісту методичних вказівок і звіту 2-х практик – професійна перша, 4,5 кр. та професійна друга 3 кр.
(ОП 2017 та 2019 років). На зустрічах з членами проєктної групи і гарантом було підтверджено, що саме ця причина
спонукала до виключення однієї практики з ОП і навчального плану, введення навчальної чи технологічної
практики було визнано не доцільним. Результати спілкування ЕГ з роботодавцями засвідчили факти їх співпраці та
готовність прийняти на практику здобувачів ВОза даною ОП, а також участь у проведенні занять за окремими ОК.
Готовність роботодавців до співпраці підтверджується наявністю угод і відгуків про здобувачів, що проходили
практику. Також випускова кафедра має дві філії на підприємствах – ТОВ «Регіонбуд ПБ» та ТОВ «Пик Строй»,
умови співпраці з якими обговорювалась на засіданнях кафедри (витяги надано ЕГ за додатковим запитом). На
сайті ОДАБА та випускової кафедри розміщено силабуси та РП практик (http://ep-ogasa.od.ua/silabus2019/). За
результатами опитування здобувачів ВО щодо практичної підготовки було з’ясовано що вони мають можливість
проходити практику відповідно укладених договорів ЗВО або самостійно обирати базу практики. Дослідження звітів
з практики здобувачів за даною ОП (надано по 2 звіти з кожного виду практики, які наявні у ОП 2017,2019 рр)
підтвердило значне інформаційне дублювання, хоча завдання у РП частково розрізняються, в першу чергу в частині
індивідуального завдання. У методичних вказівках окремих дисциплін (https://odaba.edu.ua/academy/educational-
activities/-economics-of-construction-company-b- - Економіка підприємства ІІ, Внутрішній економічний механізм
підприємства, Економічний аналіз, Ціноутворення та цінова політика) зазначена можливість написання курсових
робіт за даними конкретного підприємства, але жодна із наданих курсових робіт не була написана на основі
реальних даних підприємств, а не умовного прикладу, та й наявність лише однієї практики наприкінці процесу
навчання ускладнює або й унеможливлює тісне знайомство здобувачів з практичною діяльністю на конкретних
підприємствах і відповідно виконання наукових, курсових робіт на основі реальних даних. Зміст програм практики у
цілому відповідає тенденціям розвитку ринку праці та очікуванням стейкхолдерів, а також дозволяє досягти за цією
компонентою, заявлених у ОП, ПРН, але зменшення до 3 кредитів навчального часу з практичною підготовки, ЕГ
вважає недоцільним, так як ОП «Економіка будівельного підприємства» направлена на підготовку фахівців саме
реального сектору економіки.

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

Навчання на ОП «Економіка будівельного підприємства» за першим рівнем дозволяє здобути соціальні навички як
через освітні компоненти, що формують як основні загальні компетентності (Філософія, Психологія, Екологія,
Етика, Правознавство), так і опосередковано через вибіркові освітні компоненти (у т.ч. компоненти мовної
підготовки). Спілкування із здобувачами та студентським самоврядуванням підтвердило широке залучення їх до
навчальних тренінгів, конкурсів (конкурси наукових робіт, різні регіональні конкурси), що важливо у набутті
соціальних навичок майбутніх фахівців, у тому числі здобувачів за даною ОП (за умов обмежень у спілкуванні
протягом 2020 року і початку 2021 року студенти підтвердили на зустрічах залучення їх до відкритих лекцій,
конкурсів, підготовки і участі у вшануванні 90-ї річниці ОДАБА). Студентам можуть бути створені і додаткові умови
для отримання таких навичок через можливість навчання на відповідних факультативах або спеціальних курсах в
академії. Кваліфікований кадровий потенціал ЗВО для організації такого навчання є цілком достатнім.

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

Професійний стандарт за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність натепер відсутній.

8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

В академії розроблено та діє «Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА»
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf а також Принципи
планування освітньої діяльності https://odaba.edu.ua/upload/files/Printsipi_formuvannya_navchalnih_planiv.pdf. Але
останнє посилання містить лише принципи формування навчальних та робочих НП ОР магістр. Відповідний
документ для бакалаврського рівня не прикріплено. Спілкування під час зустрічей з представником НЧ підтвердили
загальність зазначених принципів для обох рівнів освіти. Детальне вивчення ОП, НП і робочих НП, силабусів, а
також спілкування із викладачами і здобувачами підтвердило дотримання даних принципів у освітній діяльності
(зокрема у частині загального навантаження, співвідношення аудиторного навантаження та самостійної роботи
здобувачів), але виявило, що окремі з них протирічать нормативним документам МОН України. Відповідно до листа
МОН України від 28.04.2017 №1/9-239 «Про примірний зразок освітньо-професійної програми» курсові роботи є
окремим ОК, а відповідно до Принципів ОДАБА – це може бути і частиною ОК і окремим ОК. У ході проведених
зустрічей було підтверджено, що усі курсові роботи виконуються і захищаються за визначеною процедурою і їх
результати оформляються у окрему відомість як окрема контрольна точка. За умови наявності 10 курсових робіт, 24
іспитів та 35 заліків у НП 2020 року (у робочому НП кількість заліків зросте до 39 за рахунок ОК4 – заліки у трьох
семестрах, а у НП зазначено лише 1 підсумковий контроль і Фізичне виховання – заліки відповідно у 1,2 і 4
семестрах) вимога щодо максимуму дисциплін і відповідно підсумкових контрольних точок на навчальний рік 16 не
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дотримується у окремих семестрах. За результатами опитування здобувачів цієї ОП було з’ясовано що
співвідношення аудиторної та самостійної робіт відповідає фактичному навантаженню здобувачів. Опитування
здобувачів проводиться у вигляді анкетування https://odaba.edu.ua/students/questionnaire за трьома напрямами -
оцінювання ОК; щодо дистанційного навчання; анкета випускника-магістра. На сайті відділу моніторингу і якості
освіти також розміщено лише анкети. На жаль, на сайті Академії або випускової кафедри результати опитування не
оприлюднено, хоча на додатковий запит ЕГ надано відповідні документи щодо результатів і їх обговорення – витяги
засідання випускової кафедри, первинної профспілкової організації студентів ОДАБА. На основі цього робочою
групою були сформовані пропозиції щодо удосконалення освітнього процесу підготовки здобувачів – наприклад,
включення в практичну частину окремих ОК вивчення ПЗ («М.Е.Doc», АВК-5, ІБ YouControl). Разом з тим аналіз
підтверджує, що обсяг ОП та окремих ОК переважно реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, і у
цілому є відповідним для досягнення цілей та ПРН, але потребує зменшення у частині підсумкових контрольних
точок (що можна досягти шляхом об’єднання малокредитних дисциплін, зменшення кількості курсових робіт).

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти за даною ОП не здійснюється. Разом з тим
випускова кафедра економіки та підприємництва співпрацює із будівельними підприємствами і організаціями ЖКГ
м. Одеса у сфері освітньої діяльності, створено філії кафедри на двох підприємствах – ТОВ «Регіонбуд ПБ» та ТОВ
«Пик Строй».

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Сильні сторони 1. Відповідність структури та змісту ОП вимогам Стандарту за спеціальністю 076 Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність. 2. Наявність у ОП освітніх компонент, які були рекомендовані здобувачами,
роботодавцями і забезпечують особливості ОП «Економіка будівельного підприємства». 3. Практична підготовка за
ОП є складовою підготовки здобувачів, широке застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні. 4.
Здобувачі мають можливості щодо одержання широкого спектру соціальних навичок.

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

Слабкі сторони 1. Вибіркова частина формування компонент ОП потребує удосконалення у контексті збільшення їх
різноманітності для здобувачів вищої освіти ОП «Економіка будівельного підприємства» у т.ч. за рахунок залучення
ОК інших спеціальностей. 2. ОП, навчальний план передбачає практичні підготовку здобувачів за даною ОП через
наявність переддипломної практики, можливість виконання курсових робіт за даними конкретних підприємств.
Але, наскрізна практична підготовка протягом усього освітнього процесу не реалізується. Рекомендації 1.
Запропоновано ОДАБА змінити порядок формування індивідуального плану здобувачів, провести узгодження усіх
положень («Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА», «Положення про індивідуальний навчальний
план студента ОДАБА», «Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін»), що
забезпечують цей процес для формування індивідуальної траєкторії підготовки здобувачів. 2. Оприлюднювати на
сайті академії інформацію щодо переліку і змісту вибіркових дисциплін, а також формування індивідуальних
навчальних планів. 3. Посилити практичну підготовку здобувачів за ОП «Економіка будівельного підприємства», в
т.ч. за рахунок різних видів практик і виконання курсових робіт за даними підприємств. 4. Зменшити кількість
семестрових підсумкових контролів шляхом об’єднання малокредитних дисциплін і перегляду доцільності окремих
курсових робіт. 5. Започаткувати регулярне проведення і оприлюднення результатів оцінювання ОП, окремих ОК на
сайті ОДАБА і випускових кафедр.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 2.1, 2.2, 2.3 та 2.6, 2.9. До того
ж, враховуючи певну узгодженість за підкритеріями 2.4, 2,5, 2,8, релевантність фактів і їх контексту, а також різну
вагомість окремих підкритеріїв, ОП та освітня діяльність за цією ОП загалом відповідають Критерію 2 з недоліками,
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що не є суттєвими. Зауваження вказані у рекомендаціях попередньої акредитації у переважній вагомості були
усунуті. Виявлені недоліки можуть бути усунені найближчим часом.

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

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

Правила прийому ОДАБА https://odaba.edu.ua/enrollee/acceptance-commission/admission-rules оприлюднені на сайті
ЗВО. Правила прийому на навчання достатньою мірою структуровані, викладені чітко і зрозуміло. Вони не містять
ознак дискримінації для потенційних вступників на навчання за цією освітньою програмою. Усі дозвольні
документи щодо провадження освітньої діяльності надано. Відповідно до ліцензії надано дозвіл навчання іноземних
студентів і осіб без громадянства, на момент візиту контингент іноземних студентів відсутній.

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

Правила прийому до ОДАБА містять загальну інформацію щодо вступу до академії на навчання за ОР бакалавр на
основі ПЗСО та диплома молодшого спеціаліста. На сайті оприлюднено перелік конкурсних предметів та вагові
коефіцієнти до складових конкурсного балу при вступі на основі ПЗСО на ступінь бакалавра за спеціальністю 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
https://odaba.edu.ua/upload/files/Perelik_konkursnih_predmetiv_PZSO.pdf (бюджетна і небюджетна пропозиції), але
без виділення освітній програм. Аналогічна інформація подана і щодо вступу на основі диплома молодшого
спеціаліста https://odaba.edu.ua/upload/files/Perelik_konkursnih_predmetiv_MS.pdf. За інформацією завідувача
кафедри на момент акредитаційного візиту тільки одна студентка заочної форми навчання вступала на основі
диплома молодшого спеціаліста на умовах нормативного строку навчання, інший контингент за даною ОП - на
основі ПЗСО. На основі отриманої інформації можна зробити висновок про те, що правила прийому на навчання за
ОП у цілому враховують особливості підготовки бакалавра, але не зазначеної освітньої програми.

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

На сайті ОДАБА наявне «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_akademichnu_mobilnist_1.pdf – 2019 рік). У даному Положенні
окрім загальної інформації конкретизовано: організаційне забезпечення учасників академічної мобільності (у т.ч.
умови відбору, вимоги і перелік документів окремо для здобувачів, викладачів і співробітників); програма
подвійного диплому; порядок визнання результатів навчання студента академії у вищому навчальному закладі
партнері та ін. Під час зустрічей із здобувачами за ОП «Економіка будівельного підприємства» студенти
повідомили, що ознайомлені з можливістю участі у програмах академічної мобільності, але самі у них не були
задіяні – причина обмеження через пандемію. На зустрічі із студентським самоврядуванням голова студради
ОДАБА (на момент візиту навчається за третім рівнем вищої освіти за технічною галуззю) повідомив про свою
участь у програмі Подвійного диплому під час навчання у ОДАБА на бакалавраті. За інформацією ЗСО визнання
іноземних дипломів в ОДАБА можливе і передбачає процедуру нострифікації, інформація про даний порядок
висвітлено на сайті академії https://odaba.edu.ua/foreign-students/for-student/nostrification-of-documents. Отже, у
ЗВО визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти,
зокрема під час академічної мобільності, але випадків по даній ОП не було.

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

На сайті ЗВО наявне «Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
Одеської державної академії будівництва та архітектури» -
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozh_viznannya_rezultativ_neformalnoi_osviti.pdf, 2019 рік. Під час зустрічі було
виявлено, що здобувачі не ознайомлені з можливостями визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті окрім можливості звільнення від складення вступного іспиту з іноземної мови при вступі до
магістратури за наявності сертифіката рівнів В1 та В2. (хоча дана умова, В2, зазначена у Правилах прийому до
ОДАБА лише щодо аспірантури
https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_Odeskoi_derzhavnoi_akademii_budivnitstva_ta_arhitekturi_v_2
021_rotsi_1.pdf). Отже, у ЗВО визначені правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті,
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які висвітлені на сайті академії, але звернень від здобувачів освіти, що навчаються на даній ОП не було. У здобувачів
відсутнє бачення широких можливостей неформальної освіти і процедур перезарахування окремих РН.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Сильні сторони 1. Наявність чітких і зрозумілих правил для вступу до ОДАБА, у т.ч. на бакалаврат. 2. Наявність
публічного доступу до документів академії, що регулюють вступ та навчання на даній ОП та визнання результатів
навчання, отриманих у інших ЗВО та неформальній освіті.

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

Слабкі сторони 1. У здобувачів вищої освіти за даною ОП відсутнє бачення широких можливостей неформальної
освіти і процедур перезарахування окремих РН. Рекомендації 1. Створити чіткі процедури, які забезпечать
можливість врахування на ОП наданих послуг здобувачам вищої освіти у системі неформального навчання. 2.
Визначити можливості для започаткування практики академічної мобільності здобувачів вищої освіти в контексті
цієї ОП.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 3.1, та 3.2. При цьому відсутні
процедури за підкритеріями 3.3 і 3,4. Враховуючи релевантність фактів і їх контексту, а також різну вагомість
окремих підкритеріїв, ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 3 з недоліками,
що не є суттєвими. Недоліки можуть бути усунені найближчим часом.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Навчання за ОП здійснюється за очною (денною) та заочною формами. На момент візиту освітній процес на
стаціонарі здійснювався за змішаною формою. Форми навчання за ОП не суперечать Стандарту. Дистанційне
навчання здійснюється через електронні навчальні курси (ЕНК) (с. 10 ЗСО, викладачі і здобувачі підтвердили їх
широке застосування під час зустрічей з ЕГ), що розміщуються за вибором викладачів або на платформі Moodle (ОК
15, ОК 23, ОК 25-28, ОК 30-33, ОК 35, ОК 37-40), або в середовищі Google Classroom (ОК 16, ОК 18, ОК 20-22), або
одночасно на двох ресурсах (ОК 17, ОК 19). Як було виявлено під час зустрічі з НПП наразі не за всіма ОК розроблені
ЕНК, частина ЕНК знаходиться на стадії розроблення. Як слідує з розширеної інформації, наданої ЗВО на
додатковий запит ЕГ, відсутні ЕНК за ОК 11, ОК 13-14, ОК 34, ОК 41-42, розробляються ЕНК за ОК 24, ОК 36. Згідно
табл. 3 додатків до ЗСО досягнення ПРН забезпечується 4 методами – лекційні заняття, практичні заняття,
самонавчання, розбір конкретних ситуацій. Перші 3 методи передбачені за всіма ОК, розбір конкретних ситуацій –
за ОК 27-41. Розбір конкретних ситуацій як окремий метод навчання видається необґрунтованим, оскільки цілком
можливий і на практичних заняттях, і для інших ОК (наприклад, для ОК 6, ОК 7, ОК 10, ОК 15, ОК 24, ОК 26 тощо).
Для окремих ОК у якості ІЗ, окрім інструментарію офісних програм Microsoft, використовуються спеціалізовані
програмні продукти − M.E.Doc (ОК 28, ОК 31, ОК 39, ОК 42), АВК-5 (ОК 40-42), YouControl (ОК 38, ОК 43). Хоча
значна частина практичних занять по окремим ОК проводиться із застосуванням комп’ютерної техніки, виділення
такого виду аудиторних занять як лабораторних робіт для даної ОП вважається недоцільним (підтвердили гарант і
члени проєктної групи під час інтерв’ю). Під час зустрічі здобувачі підтвердили використання ділових ігор і бізнес-
кейсів, направлених на формування soft skills (с. 5, 8 ЗСО). Студентоцентрований підхід реалізується через: 1)
формування індивідуальної освітньої траєкторії, що підтверджено здобувачами, які під час зустрічі описали
процедуру вибору ОК вибіркової частини НП, та документами, наданими ЗВО на додатковий запит ЕГ; 2) за
наявності підстав − надання здобувачам індивідуального графіку навчання, що підтверджено документами,
наданими ЗВО на додатковий запит ЕГ; 3) коригування змісту ОК і методів навчання за результатами опитування
здобувачів (с. 5, 11 ЗСО), що підтверджено наданими ЗВО на додатковий запит ЕГ витягами з протоколів засідання
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кафедри. Під час зустрічі зі здобувачами було встановлено, що форми навчання і викладання на ОП відповідають
принципам академічної свободи. Здобувачі вільно обирають теми курсових, випускних і наукових робіт та формують
власну індивідуальну освітню траєкторію через обрання вибіркових ОК. Академічна свобода викладачів
підтверджується їх можливістю обирати методи й форми навчання, формувати програму навчальної дисципліни,
визначати теми і методики наукових досліджень.

2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб).

Силабуси ОК ОП наявні у відкритому доступі на офіційному сайті ОДАБА за посиланням
https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/-economics-of-construction-company-b- Також силабуси ОК ОП
представлені у відкритому доступі на сайті кафедри економіки та підприємництва за посиланням http://ep-
ogasa.od.ua/silabus/. Кожен силабус містить інформацію щодо обсягу ОК, видів занять, форм контролю, програмних
результатів навчання, змісту освітньої компоненти, критеріїв і засобів оцінювання. Також інформація щодо цілей,
змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання за ОК надається здобувачам
викладачем на першому занятті (с. 10 ЗСО, підтверджено здобувачами під час візиту). Разом з тим потребує
оновлення та впорядкування зміст силабусів окремих ОК стосовно виділення курсових робіт як окремого ОК (ОК 13,
17, 18, 19, 25, 28, 35, 37), застарілі дані у методичних вказівках (ОК 13, 19, 25, 28,4 1), дублювання завдань (ОК 19 та
ОК 28). У силабусах ОК обов’язкової частини відсутня інформація про навчальний семестр. Разом з тим ЕГ
підтверджує, що усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та ПРН, порядку та критеріїв оцінювання у межах більшості освітніх компонентів.

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

Науково-дослідна робота здобувачів як невід’ємна складова освітнього процесу в ОДАБА закріплена п. 1.3
«Положення про науково-дослідну роботу студентів», схваленого Вченою Радою ОДАБА 4 лютого 2021 р., протокол
№ 4, посилання на документ: https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_naukovo-
doslidnu_robotu_studentiv_1.pdf. ОК 8, ОК 11, ОК 13-15, ОК 18-22, ОК 24-26, ОК 28, ОК 30-37, ОК 39-40 ОП
забезпечують формування у здобувачів необхідних компетентностей з роботи з різними інформаційними
джерелами, розроблення рекомендацій і надання пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності організацій
(с. 11 ЗСО). Здобувачі беруть участь у роботі студентського наукового гуртка, створеного на базі кафедри економіки
та підприємництва Наказом від 18 листопада 2020 р. (https://office.naqa.gov.ua/fee85f16-4963-41d7-b71c-
bf75dafe3082), наукових конференціях і семінарах, публікують наукові статті та тези. За 2020 рік здобувачами було
опубліковано 10 статей і 8 тез доповідей (с. 11 ЗСО), що з урахуванням наявного контингенту здобувачів (с. 3 ЗСО),
свідчить про те, що кожен шостий здобувач вищої освіти за ОП є автором наукової статті, кожен сьомий здобувач –
автором тез доповідей. Результати наукових досліджень здобувачів отримують відображення у наукових роботах, які
відзначаються дипломами на підсумкових науково-практичних конференціях ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт (с. 11 ЗСО). Здобувачі під час зустрічі відмітили залучення їх до проведення різних
регіональних конкурсів, в т.ч. наукових робіт. Випускова кафедра періодично організовує і проводить науково-
практичні конференції (IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні тенденції економічного
розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти», яка буде проходити дистанційно у Одеській державній
академії будівництва та архітектури 21 квітня 2021 р. – http://ep-ogasa.od.ua/category/konf/). Як було виявлено під
час зустрічі з НПП, зазвичай здобувачі обирають як напрямок наукового дослідження саме економіку будівельного
підприємства, що підтверджує поєднання навчання та досліджень під час реалізації ОП. Отже, академія у цілому
забезпечує поєднання цілей програми та процесу викладання і навчання за ОП із науковими дослідженнями, але
потрібно активізувати практику участі студентів та НПП у науково-дослідних темах ОДАБА і ініціювати останні.

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

Викладачі систематично здійснюють наукову діяльність, що отримує відображення у публікації наукових праць,
виконанні наукових робіт за держбюджетною тематикою, участі у наукових конференціях і стажуваннях (с. 12 ЗСО).
На додатковий запит ЕГ ЗВО надав витяги з протоколів засідання кафедри, що підтверджують факт оновлення
змісту освіти за ОП на основі передового зарубіжного та вітчизняного досвіду. Також оновлення переліку та змісту
ОК ОП здійснюється з урахуванням рекомендацій фахівців-практиків (с. 5 ЗСО), що було підтверджено
роботодавцями під час зустрічі та витягами з протоколів засідання кафедри, наданими ЗВО на запит ЕГ.
Позитивною практикою є широке застосування інформаційних технологій, сучасних програмних засобів і
комунікаційних платформ під час викладання більшості ОК. Дана інформація підтверджена на зустрічах із
здобувачами, під час зустрічі-огляду методичного забезпечення ОК, викладачами було продемонстровано окремі
аспекти застосування сучасних методів навчання. Одночасно у методичних вказівках до виконання курсових робіт
за окремими ОК (ОК 13, 19, 25, 28, 41) наявні застарілі дані – більше 15 років, силабуси не містять дати затвердження
чи підписання. В цілому ЕГ констатує, що НПП (у переважній більшості), який забезпечує ОП «Економіка
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будівельного підприємства» постійно оновлює зміст освіти, застосовує сучасні інструменти і методики викладання
та наукових досліджень.

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

Під час проведення акредитаційної експертизи з’ясовано, що ЗВО має достатній потенціал для забезпечення
інтернаціоналізації діяльності. В ОДАБА розроблено і схвалено Вченою радою 26.11.2020 р. «Стратегія
інтернаціоналізації академії на 2021-2025 роки» –
https://odaba.edu.ua/upload/files/Strategiya_internatsionalizatsii_diyalnosti_akademii_na_2021-2025_rr..pdf. На
додатковий запит ЕГ, ЗВО надав угоди про міжнародну академічну мобільність, що підтверджують пов’язаність
навчання, викладання та наукових досліджень за ОП з інтернаціоналізацією діяльності ОДАБА. Витяги з засідання
кафедри, надані ЗВО на запит ЕГ, підтверджують факт підвищення кваліфікації викладачами у ЗВО Румунії, Польщі
та Хорватії, на сайті випускової кафедри розміщено окремі звіти про стажування протягом 2018-2019 років
http://ep-ogasa.od.ua/category/mijnapodna_dialnist/. Результати зазначених міжнародних стажувань викладачів
заслуховувалися на засіданнях кафедри, де колегіально були прийняті рішення про впровадження їх результатів у
освітній процес за ОП, вдосконалення змісту ОК ОП. Практики міжнародної академічної мобільності здобувачів
вищої освіти за ОП поки що не було, але під час зустрічі здобувачі розповіли про те, що ними були подані заявки на
участь у програмі міжнародної академічної мобільності Mevlana у 2020 році, але з огляду на локдаун, спричинений
пандемією хвороби COVID-19, реалізація цієї програми була тимчасово призупинена.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Сильні сторони 1. Навчання та викладання за ОП відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи, форми та методи навчання і викладання в цілому сприяють досягненню заявлених
у ОП цілей та ПРН. 2. У освітньому процесі використовуються ділові ігри та бізнес-кейси для формування soft skills.
3. Науково-дослідна робота здобувачів закріплена у внутрішніх положеннях ОДАБА як невід’ємна складова
освітнього процесу. 4. Оновлення переліку та змісту ОК ОП здійснюється на основі наукових досягнень і сучасних
практик у відповідній галузі. 5. Навчання, викладання та наукові дослідження за ОП пов’язані з
інтернаціоналізацією діяльності ОДАБА. Позитивні практики 1. За всіма ОК ОП розроблені силабуси, які розміщені
у відкритому доступі на офіційному сайті ОДАБА, сайті кафедри економіки та підприємництва. 2. Для окремих ОК
ОП у якості інформаційного забезпечення, окрім інструментарію Microsoft, використовуються спеціалізовані
програмні продукти − M.E.Doc, АВК-5, аналітична система YouControl. 3. Кожен шостий здобувач вищої освіти за
ОП у 2020 році є автором наукової статті, кожен сьомий здобувач – автором тез доповідей. Наукові роботи
здобувачів вищої освіти відзначаються дипломами на підсумкових науково-практичних конференціях ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. 4. Результати міжнародних стажувань викладачів
використовуються для вдосконалення освітнього процесу за ОП, оновлення змісту ОК ОП.

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

Слабкі сторони 1. Не за всіма ОК ОП створені електронні навчальні курси. Частина електронних навчальних курсів
знаходиться на стадії розроблення. 2. Виділення «розбору конкретних ситуацій» як окремого методу навчання.
Рекомендації 1. Для забезпечення якісного навчання здобувачів у дистанційному форматі розробити електронні
навчальні курси за ОК 11, ОК 13, ОК 14, ОК 34, ОК 41-42. Завершити наповнення навчальними матеріалами
електронних навчальних курсів за ОК 24, ОК 36. 2. Розглянути можливість інтеграції «розбору конкретних
ситуацій», виділеного наразі у якості окремого методу навчання, до практичних занять і розширення переліку ОК,
за якими передбачений «розбір конкретних ситуацій».

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 4.1, 4.3 і 4.4. До того ж,
враховуючи певну узгодженість за підкритеріями 4.2, 4.5 релевантність фактів і їх контексту, а також різну вагомість
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окремих підкритеріїв, ОП та освітня і наукова діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 4 з
недоліками, що не є суттєвими. Недоліки можуть бути усунені найближчим часом.

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

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

Знайомлячись зі змістом ОП (https://odaba.edu.ua/upload/files/OP_EBP_B_2020_2.pdf), здобувачі отримують
інформацію щодо методів і критеріїв оцінювання знань і умінь за ОП (с. 5-6 ОП), форм підсумкового контролю за
ОК і ВК ОП (с. 11-13 ОП), форми атестації здобувачів вищої освіти за ОП (с. 6, 13). Більш детальна інформація щодо
форм контрольних заходів, зокрема видів і кількості індивідуальних завдань за ОК, представлена в НП ОП −
https://odaba.edu.ua/upload/files/NP_EBP_B_2020_2.pdf, у якому здобувачі також можуть отримати наглядну
інформацію щодо графіку навчального процесу. Також графіки навчального процесу за очною (денною) та заочною
формами навчання представлені у зведеному вигляді на офіційному сайті ОДАБА за посиланнями:
https://odaba.edu.ua/upload/files/GNP_denna_1_1.pdf, https://odaba.edu.ua/upload/files/GNP_zochna_1_1.pdf. За
кожною ОК і ВК ОП у вільному доступі на офіційному сайті ОДАБА наявні силабуси
(https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/-economics-of-construction-company-b-), у кожному з яких
висвітлюється інформація щодо ПРН з ОК, форм поточного та семестрового контролю, критеріїв оцінювання та
засобів діагностики. У кожному силабусі ОК ОП наведена таблиця розподілу балів за видами контрольних заходів,
де вказано мінімальна та максимальна кількість балів, які може накопити здобувач. Також інформація про форми
контрольних заходів і критерії оцінювання за окремими ОК ОП надається здобувачам викладачем на першому
занятті з відповідної ОК ОП (с. 13 ЗСО, здобувачі підтвердили дану процедуру під час зустрічей з ЕГ). За кожною ОК
ОП діє накопичувальна система балів: протягом семестру здобувач має змогу накопити 60 балів, 40 балів здобувач
має змогу отримати під час підсумкового контролю. Під час зустрічі здобувачі своїми відповідями підтвердили, що
засади накопичувальної системи балів за ОК ОП їм відомі та зрозумілі. В ОДАБА передбачено використання 100-
бальної шкали для оцінювання знань і умінь здобувачів за кожною ОК із обов'язковим переведенням оцінок у
державну шкалу (з виставленням державної семестрової оцінки «відмінно», «добре», «задовільно» чи
«незадовільно») та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F) (с. 5 «Положення про систему оцінювання знань та вмінь
здобувачів вищої освіти» − https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan.pdf).
Також в ОДАБА прийнято нормативні документи, положення яких враховують особливості оцінювання знань і
умінь здобувачів під час дистанційного навчання, – «Порядок проведення семестрового контролю результатів
навчання здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_semestrovogo_kontrolyu_6_3.pdf) та «Порядок проведення
атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_atestatsii.pdf). Наведені документи включають чіткі
критерії і є зрозумілими здобувачам і викладачам.

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

Атестація здобувачів вищої освіти за ОП передбачена у вигляді захисту кваліфікаційної (випускної) роботи
бакалавра (ОК 43 − https://odaba.edu.ua/upload/files/OP_EBP_B_2020_2.pdf,
https://odaba.edu.ua/upload/files/NP_EBP_B_2020_2.pdf), що не суперечить Стандарту вищої освіти за
спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність для першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти, затвердженого Наказом МОН України від 13.11.2018 р. № 1243
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/076-pidpriemnitstvo-torgivlya-ta-
birzhova-diyalnist-bakalavr.pdf), яким передбачено у якості форм атестації здобувачів вищої освіти публічний захист
кваліфікаційної роботи або атестаційний екзамен (екзамени). Відповідно до нормативних документів, що
регламентують освітній процес ОДАБА («Положення про організацію освітнього процесу» -
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf, с. 32 та «Порядку
проведення атестації здобувачів із застосуванням дистанційних технологій навчання
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_atestatsii.pdf, с. 3) дипломна (кваліфікаційна) робота за
фахом є формою державної атестації на ОР «бакалавр». У академії діє з 2019 року «Положення про атестаційну
випускну роботу на здобуття освітнього ступеня магістра ОДАБА»
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_atestatsiynu_vipusknu_robotu_magistr_1.pdf. Але відсутні
положення щодо кваліфікаційної роботи бакалавра. Під час зустрічей з НПП було підтверджено, що розробка
методичних вказівок, і здійснення усіх процесів атестації «бакалавра» ґрунтується на останньому документі.

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

Правила проведення контрольних заходів, процедури повторної здачі та оскарження результатів оцінювання знань і
умінь здобувачів вищої освіти є доступними для усіх учасників освітнього процесу, так як закріпляються
«Положенням про систему оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan.pdf) та «Положенням про
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Одеській державній академії будівництва та
архітектури» (https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_zabezpechennya_yakosti_OD_2.pdf). Під час
зустрічі здобувачі вищої освіти підтвердили, що ознайомлені з порядком складання та оскарження результатів
контрольних заходів, їх повторного проходження. На сайті ЗВО оприлюднено розклади занять
https://odaba.edu.ua/students/timetable-of-classes, та розклади сесій https://odaba.edu.ua/students/schedule-of-
sessions/institute-of-business-and-information-technology-session у розрізі окремих інститутів, курсів та
спеціальностей. Позитивною є практика ОДАБА зазначати у розкладі активне посилання meet.google за умов
навчання за дистанційними технологіями. В ОДАБА діє «Положення про врегулювання конфліктних ситуацій»,
схвалене Вченою радою ОДАБА 26.09.2019 р., протокол № 2
(https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf), яким передбачений
порядок протидії проявам корупції, дискримінації та сексуальних домагань. Здобувачі позитивно оцінюють
об’єктивність екзаменаторів та проінформовані про порядок врегулювання конфліктних ситуацій у закладі.
Випадків конфлікту інтересів та оскарження результатів контрольних заходів за ОП «Економіка будівельного
підприємства» не було, тому ефективність і прозорість процедури перевірити складно.

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

У ОДАБА діє Кодекс академічної доброчесності, схвалений Вченою радою академії 04.10.2018 р., протокол № 2
(https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf), в якому закріплені фундаментальні цінності
академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин, Політика академічної доброчесності в ОДАБА,
система запобігання та виявлення академічної недоброчесності, відповідальність за порушення норм академічної
доброчесності, група сприяння академічній доброчесності. Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти за ОП,
методичні та наукові праці перевіряються на наявність академічного плагіату з використанням технічного засобу
Unicheck (с. 15 ЗСО). На запит ЕГ ЗВО надав Договір про співпрацю між ТОВ «Антиплагіат» і ОДАБА, Звіти про
перевірку на наявність академічного плагіату випускних робіт бакалаврів, які здобували підготовку за ОПП
«Економіка будівельного підприємства». Під час зустрічі зі здобувачами було уточнено, що здобувачі знають про те,
що в ОДАБА діє Кодекс академічної доброчесності, проте вважають, що академічна недоброчесність – це лише
плагіат. Також здобувачі не були впевнені щодо того, які саме їх роботи мають перевірятися на наявність плагіату та
який відсоток запозичень є допустимим. Під час реалізації ОП «Економіка будівельного підприємства» випадків
порушення принципів академічної доброчесності встановлено не було. На сайті ЗВО
(https://odaba.edu.ua/academy/public-information/general-regulatory-framework) розміщено Плани заходів щодо
профілактики хабарництву, корупції та відповідні звіти, положення та посадові інструкції. Політика та процедури
ЗВО щодо академічної доброчесності є чіткими та зрозумілими, здобувачі та НПП ознайомлений з Кодексом, що і
було підтверджено під час відповідних зустрічей, але документальне підтвердження відсутнє.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Сильні сторони 1. Здобувачі вищої освіти мають широкі можливості ознайомлення з формами контрольних заходів,
критеріями оцінювання, правилами проведення контрольних заходів, процедурами повторної здачі та оскарження
результатів оцінювання, оскільки відповідні положення, графіки навчального процесу, ОП, НП, силабуси всіх ОК і
ВК ОП представлені у відкритому доступі на офіційному сайті ОДАБА. Наявні розклади занять та сесій. 2. Засади
накопичувальної системи балів за ОК ОП здобувачам відомі та зрозумілі. 3. Здобувачі ознайомлені з порядком
складання та оскарження результатів контрольних заходів, їх повторного проходження. Позитивні практики 1. В
ОДАБА приділено увагу особливостям оцінювання знань і умінь здобувачів під час дистанційного навчання,
затверджено відповідні положення. 2. Наявний Договір про співпрацю між ТОВ «Антиплагіат» і ОДАБА, документи
щодо профілактики хабарництва та корупції.

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

Слабкі сторони Здобувачі вищої освіти за ОП вважають, що академічна недоброчесність – це лише плагіат. Також
здобувачі не були впевнені щодо того, які саме їх роботи мають перевірятися на наявність плагіату та який відсоток

Сторінка 15



запозичень є допустимим. Рекомендації Забезпечити систематичне ознайомлення здобувачів вищої освіти з
положеннями Кодексу академічної доброчесності ОДАБА: на постійній основі – викладачами освітніх компонент
(на першому занятті, перед контрольними заходами) і науковими керівниками здобувачів вищої освіти; періодично
– відповідальними особами через проведення семінарів з протидії різним проявам академічної недоброчесності.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 5.1, 5.3 і частково за
підкритеріями 5.2, 5.4. До того ж, враховуючи релевантність фактів і їх контексту, а також різну вагомість окремих
підкритеріїв, ОП та освітня і наукова діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 5 з недоліками,
що не є суттєвими. Недоліки можуть бути усунені найближчим часом.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Проєктна група ОП складається з 3-х провідних НПП кафедри (1 д.е.н, проф., 1 к.е.н, доц., 1 к.е.н, без вченого
звання), представника роботодавців, представника студентства. Група забезпечення спеціальності складається з 4-х
провідних НПП кафедри (2 д.е.н, проф., 2 к.е.н, доц.), для яких ОДАБА є основним місцем роботи та які особисто
беруть участь в освітньому процесі за ОП, що відповідає чинним вимогам і наявному контингенту здобувачів вищої
освіти (С. 3 ЗСО). У реалізації ОП задіяні 5 д.е.н, 1 д.ф.н, 11 к.е.н, 8 к.т.н, 4 к.ф.н, 2 старші викладачі (С. 6, С. 17 ЗСО).
Згідно табл. 2 додатків до ЗСО: НПП, які мають наукові ступені, забезпечується викладання 87,8% ОК ОП; НПП в
цілому відповідають ОК ОП, викладання яких вони забезпечують. У разі, коли базова освіта, науковий ступінь і
вчене звання НПП не відповідають ОК, то відповідність підтверджується додатковими критеріями (наприклад,
Ширяєва Н.Ю., яка забезпечує викладання ОК 15 «Менеджмент» (базова освіта «Будівельні вироби та конструкції»,
к.т.н зі спеціальності «Будівельні матеріали і вироби», доцент кафедри організації будівництва та охорони праці),
підтвердила відповідність ОК стажуваннями та науковими працями). Деякі з НПП, задіяних у реалізації ОП,
забезпечують викладання більше 5 ОК сукупно на бакалаврському та магістерському рівнях: Пандас А.В. – 8 ОК (4
ОК і 4 ВК), Ракицька С.О. – 7 ОК (6 ОК і 1 ВК), Тюлькіна К.О. – 6 ОК (2 ОК і 4 ВК), що створює додаткове навчальне
та навчально-методичне навантаження на НПП і може призвести до зниження якості викладання ОК ОП.

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

Конкурсний добір викладачів регламентується положеннями «Порядку проведення конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ОДАБА», схваленого Вченою радою ОДАБА 23
вересня 2020 року -
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_konkursnogo_vidboru_pri_zamishchenni_vakantnih_posad_
naukovo-pedagogichnih_pratsivnikiv_ODABA_2020_1.pdf При наявності вакантних посад НПП відповідний наказ про
оголошення конкурсу розміщується у відкритому доступі на сайті ОДАБА за посиланням
https://odaba.edu.ua/academy/public-information/personnel-software. Також розміщується оголошення про наявність
вакантних посад НПП у ЗМІ. Аналіз змісту наказу про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад НПП у
О Д А Б А (https://odaba.edu.ua/upload/files/Nakaz_pro_ogoloshennya_konkursu_na_vakantni_posadi_naukovo-
pedagogichnih_pratsivnikiv_2020_2.pdf) показав, що даний документ не містить інформації щодо умов зайнятості за
вакантними посадами НПП (ставки або частини ставки). Кваліфікаційні вимоги для заміщення вакантних посад
НПП та перелік документів для участі у конкурсному відборі наведені у «Порядку проведення конкурсного відбору
при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Одеської державної академії будівництва та
архітектури». Посилання на офіційному сайті ОДАБА на зразки документів для участі у конкурсі на заміщення
вакантних посад НПП (https://odaba.edu.ua/academy/public-information/personnel-software) на момент візиту було
неактивним. По завершенню строку прийому документів від претендентів на заміщення вакантних посад НПП,
після перевірки конкурсною комісією (у складі проректора з НПР, голови профспілки співробітників, начальника
відділу кадрів, провідного юрисконсульта, ученого секретаря
−https://odaba.edu.ua/upload/files/Nakaz_pro_stvorennya_konkursnoi_komisii.pdf) відповідності наданих
претендентами документів, їх кандидатури публічно обговорюються на засіданнях кафедр, Вчених рад інститутів,
Вченої ради ОДАБА. При заміщенні вакантних посад НПП кафедри (окрім посади завідувача кафедрою) додатково
до наданих претендентом документів, які підтверджують його професійну кваліфікацію, йому може бути
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запропоновано провести лекційне або практичне заняття у присутності НПП кафедри. Висновки про професійні та
особисті якості претендентів на заміщення вакантних посад НПП кафедри затверджуються відкритим голосуванням
і передаються на розгляд конкурсної комісії разом з поданням (рекомендацією) завідувача кафедрою. Конкурсна
комісія має право ухвалювати остаточні рішення стосовно претендентів на посади старших викладачів, викладачів і
асистентів. Вчена рада інституту обирає таємним голосуванням на посади доцентів. Вчена рада академії обирає
таємним голосуванням на посади професорів і завідувачів кафедр. Загалом процедури конкурсного добору
викладачів є достатньо прозорими і дозволяють забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму для
успішної реалізації освітньої програми.

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

До проєктної групи розробників ОП входить фахівець-практик – Лозовенко М.К., директор ТОВ БВК «Пик-Строй»,
депутат Одеської міської ради. Під час зустрічі з роботодавцями Лозовенко М.К. підтвердила свою участь у розробці
ОП і зазначила на нагальній потребі ТОВ БВК «Пик-Строй» у фахівцях, які отримали підготовку саме за ОПП
«Економіка будівельного підприємства». Участь Лозовенко М.К. у розробці ОП підтверджено також витягом з
протоколу засідання кафедри, наданому ЗВО на запит ЕГ, − https://office.naqa.gov.ua/f3ed9adb-8a89-4cd9-9d9d-
f3f4cf9be05c. У 2020 р. на базі ТОВ БВК «Пик-Строй» відкрито філіал кафедри економіки та підприємництва ОДАБА
(с. 5, 16 ЗСО). ТОВ БВК «Пик-Строй» і ОДАБА підписано Договір про співробітництво (інформацію надано за
запитом ЕГ), яким передбачено спільні організацію навчального процесу, навчальної, виробничої та
переддипломної практики, проведення тематичних навчальних, наукових заходів. Аналогічне співробітництво має
місце з ТОВ «Регіонбуд ПБ», на базі якого у 2019 році відкрито філіал кафедри економіки та підприємництва
ОДАБА (с. 5, 16 ЗСО). ТОВ «Регіонбуд ПБ» і ОДАБА підписано Договір про співробітництво. Рекомендації фахівців
ТОВ «Регіонбуд ПБ» були враховані при організації освітнього процесу за ОП, що підтверджено витягом з протоколу
засідання кафедри, наданого ЗВО на запит ЕГ.

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

До проведення аудиторних занять по даній ОП періодично залучаються професіонали-практики, представники
роботодавців. С. 16 ЗСО містить інформацію щодо того, що 14.12.2020 р. Лозовенко М.К. було проведено заняття у
гр. 363 за ОК «Бухгалтерський облік» на тему «Формування витрат будівельного підприємства» (протокол № 1 від
01.09.2020 р.). Видається дивним, що результати проведення заняття розглядалися на засіданні кафедри раніше,
ніж таке заняття було проведено. Під час зустрічі з роботодавцями Лозовенко М.К. підтвердила факт проведення
нею заняття, зазначивши, що заняття було проведено за ОК «Економіка ЖКГ». Здобувачі під час зустрічі також
підтвердили факт проведення Лозовенко М.К. заняття, але зазначили, що зустріч з роботодавцем не було прив’язана
до ОК, а мала інформативний характер. Також с. 16 ЗСО містить інформацію щодо того, що 10.04.2020 р. Богуцьким
В.Л. (директором ТОВ «Регіонбуд ПБ») було проведено заняття у гр. 363 за ОК «Бухгалтерський облік» на тему
«Формування витрат будівельного підприємства» (протокол № 1 від 01.09.2020 р.). Не зрозуміло, у чому потреба
проведення в одній і тій же академічній групі заняття на аналогічну тему. Згідно НП
(https://odaba.edu.ua/upload/files/NP_EBP_B_2020_2.pdf) вивчення ОК «Бухгалтерський облік» передбачене у IV
(весняному) семестрі, що не відповідає даті проведення заняття Лозовенко М.К. Окрім залучення до аудиторних
занять професіоналів-практиків з підприємств, установ, організацій, ведеться робота по вдосконалення практичної
підготовки НПП, задіяних у реалізації ОП: Пандас А.В., яка забезпечує викладання ОК 30, ВК 12 Блоку ВК № 1, ВК
10, ВК 15 Блоку ВК № 2 ОП, отримала кваліфікаційне свідоцтво оцінювача майна
(https://office.naqa.gov.ua/adaaa404-0a73-4421-9e5c-b99fac648462). Тобто, робота проводиться, але швидше має
несистемний характер.

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

Питання сприяння професійному розвитку викладачів регламентуються положеннями «Порядку підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників», схваленого Вченою радою ОДАБА 27.02.2020 р., протокол № 7,
посилання на документ: https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_pidvishchennya_kvalifikatsii_naukovo-
pedagogichnih_pratsivnikiv.pdf Організація підвищення кваліфікації НПП здійснюється навчальним відділом
ОДАБА, який: завчасно інформує НПП про строки підвищення кваліфікації; веде облік працівників, що підлягають
підвищенню кваліфікації; розробляє щороку план-графік підвищення кваліфікації; здійснює організаційні заходи
щодо підвищення кваліфікації НПП. Порядок підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ОДАБА
відповідає Постанові Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників» від 21 серпня 2019 р. № 800. З табл. 2 додатків до ЗСО слідує, що НПП, які задіяні в
реалізації ОП, систематично підвищують кваліфікацію як за програмами ОДАБА, так і за програмами інших
вітчизняних ЗВО, підприємств, установ, організацій. Має місце практика проходження НПП, які задіяні в реалізації
ОП, міжнародних стажувань, у т.ч. за програмами міжнародної академічної мобільності. Передбачені процедури
моніторингу професіоналізму викладачів (відвідування занять, опитування здобувачів, звітування НПП). В ОДАБА
організовані безоплатні курси іноземних мов для НПП. Під час зустрічі викладачі підтвердили, що відвідують
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зазначені курси. Також усі викладачі кафедри економіки та підприємництва ОДАБА пройшли безоплатні курси по
роботі з програмою M.E.Doc (с. 16 ЗСО). НПП мають безоплатний доступ до бібліотечних ресурсів, інформаційних
джерел, міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS і Web of Science (с. 17 ЗСО).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В ОДАБА з 2016 року повноцінно запроваджене рейтингове оцінювання НПП
(https://odaba.edu.ua/upload/files/dovidka_reyting.pdf), метою якого є підвищення ефективності та результативності
професійної діяльності НПП, забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання діяльності кожного НПП та
структурних підрозділів; забезпечення змагальності та здорової конкуренції, підвищення мотивації до ефективної
праці. Критерії рейтингу розроблені таким чином, щоб, окрім загальної рейтингової оцінки, надавати інформацію
щодо результативності роботи НПП за окремими видами діяльності – «навчально-методична робота», «науково-
інноваційна робота», «організаційна та виховна робота». Такий підхід дозволяє виявити «сильні сторони» та
«слабкі сторони» кожного НПП, розробити заходи у напрямку нівелювання «слабких сторін» і посилення «сильних
сторін» НПП. На с. 16 ЗСО зазначено, що рейтингові показники НПП приймаються до уваги при розгляді заяв
претендентів на заміщення вакантних посад НПП в ОДАБА. На с. 3 «Положення щодо визначення рейтингу
науково-педагогічних працівників» (https://odaba.edu.ua/upload/files/1576162300243756.pdf) вказано, що однією з
основних вимог до системи визначення рейтингу НПП є наявність системи стимулювання відповідно до значення
індивідуального рейтингу НПП (премії, надбавки та ін.). Тоді як «Положення про преміювання працівників
Одеської державної академії будівництва та архітектури»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_premiyuvannya_pratsivnikiv_ODABA.pdf), хоч і містить
зазначення на тому, що система преміювання вводиться з метою мотивації до праці працівників з урахуванням
особистого внеску кожного члена колективу, за фактом не пов’язане з результатами рейтингового оцінювання НПП.
Зазначене підтвердили НПП під час зустрічі, розповівши про те, що їх одноразово преміювали за розроблення
завдань для Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Інвестування», але не преміюють за результатами
рейтингового оцінювання. Відсутність безпосереднього зв’язку між результатами рейтингового оцінювання НПП і
преміюванням може створювати ризики зниження мотивації працівників до ефективної праці, розвитку
викладацької майстерності. Окремі критерії рейтингового оцінювання НПП потребують актуалізації у контексті
зміни вимог до аспектів, наприклад наукової активності ЗВО.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильні сторони: 1. Проєктна група та група забезпечення спеціальності відповідають чинним вимогам. 2. НПП, які
мають наукові ступені, забезпечується викладання 87,8% ОК ОП. 3. НПП в цілому відповідають ОК ОП, викладання
яких вони забезпечують. У разі, коли базова освіта, науковий ступінь і вчене звання НПП не відповідають ОК, то
відповідність підтверджується додатковими критеріями. 4. ЗВО залучає роботодавців до організації та реалізації
освітнього процесу за ОП. 5. ЗВО сприяє професійному розвитку НПП. 6. ЗВО забезпечує безоплатний доступ НПП
до бібліотечних ресурсів, інформаційних джерел, міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS і WebofScience.
Позитивні практики: 1. До проєктної групи розробників ОП входять троє провідні НПП кафедри, представник
роботодавців і представник студентства, що сприяє максимальному врахуванню інтересів усіх стейкхолдерів. 2.
Ведеться робота по вдосконалення практичної підготовки НПП, задіяних у реалізації ОП. 3. Чотири НПП, які задіяні
у реалізації ОП, відвідують безоплатні курси з іноземних мов. 4. НПП, які задіяні у реалізації ОП, пройшли
безоплатні курси по роботі з програмою M.E.Doc. 5. Рейтингове оцінювання НПП організоване таким чином, щоб
виявити «сильні сторони» та «слабкі сторони» кожного НПП, розробити заходи у напрямку нівелювання «слабких
сторін» і посилення «сильних сторін» НПП.

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

Слабкі сторони: 1. Окремі з НПП, задіяних у реалізації ОП, забезпечують викладання більше 5 ОК сукупно на
бакалаврському та магістерському рівнях, що створює додаткове навчальне та навчально-методичне навантаження
на НПП і може призвести до зниження якості викладання ОК ОП. 2. Наказ про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад НПП у ОДАБА не містить інформації щодо умов зайнятості за вакантними посадами НПП.
Посилання на офіційному сайті ОДАБА на зразки документів для участі у конкурсі на заміщення вакантних посад
НПП на момент візиту було неактивним. 3. Інформація щодо залучення до аудиторних занять професіоналів-
практиків видається суперечливою. 4. Відсутність безпосереднього зв’язку між результатами рейтингового
оцінювання НПП і преміюванням, що може створювати ризики зниження мотивації працівників до ефективної
праці, розвитку викладацької майстерності. Рекомендації: 1. Здійснювати розподілення між НПП навчального
навантаження таким чином, щоб уникати ситуацій, коли НПП забезпечує викладання більше 5 ОК. 2. Удосконалити
офіційний сайт ОДАБА за посиланням https://odaba.edu.ua/academy/public-information/personnel-software:
вказувати при оголошенні конкурсу на заміщення вакантних посад НПП не лише назви посад, а й умови зайнятості;
завантажити зразки документів для участі в конкурсі та укладення контракту до однойменної папки, яка на момент
візиту була неактивною. 3. Розміщувати інформацію про залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків
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на офіційному сайті кафедри, а не лише відображати в протоколах засідання кафедри. 4. Розглянути можливість
удосконалення «Положення про преміювання працівників Одеської державної академії будівництва та архітектури»
у частині забезпечення безпосереднього зв’язку преміювання з результатами рейтингового оцінювання НПП.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 6.1, 6.2, 6.3 та 6.5. До того ж,
враховуючи певну узгодженість за підкритеріями 6.4 та 6.6, релевантність фактів і їх контексту, а також різну
вагомість окремих підкритеріїв, ОП та освітня і наукова діяльність за цією програмою загалом відповідають
Критерію 6 з недоліками, що не є суттєвими. Недоліки можуть бути усунені найближчим часом.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Фінансові ресурси ОП формуються за рахунок коштів державного бюджету та коштів отриманих за інші
незаборонені види діяльності. ЗВО володіє потужною МТБ. ОДАБА – це окрема територія з навчальними корпусами
та гуртожитками, медпунктом, спортивними майданчиками та залами, їдальнею. Навчальні аудиторії мають
необхідне обладнання. Кафедра економіки та підприємництва та інші кафедри, які задіяні в навчальному процесі за
ОП мають комп’ютерні класи, сучасні лекційні зали, аудиторії для занять іноземною мовою. В Інституті бізнесу та
інформаційних технологій, в якому безпосередньо реалізується ОП, розпочато використання платформи Moodle для
проведення занять, на сьогодні ця платформа не є основним віртуальним середовищем і лише формується.
Дистанційне навчання за ОП також проводиться через платформу GoogleClassroom. Комплекс навчально-
методичного забезпечення дисциплін доступний на сайті кафедри (https://cutt.ly/1xfiMvl). На сторінці даної ОП
ОДАБА представлені силабуси по кожній ОК (http://ep-ogasa.od.ua/silabus/) за ОП 2020 року, силабуси та РП
практик для ОК, що вивчаються за ОП 2017, 2019 років розміщено на сайті випускової кафедри http://ep-
ogasa.od.ua/silabus2019/ . На жаль методичні вказівки по практиці відсутні у відкритому доступі. В процесі
викладання широко використовуються сучасні ПЗ: Microsoft Excel, Access, PowerPoint, Project, «M.E.Doc», АВК-5, ІБ
YOUCONTROL. Бібліотека Академії задіяна в освітньому процесі (http://odaba.edu.ua/library) – здобувачі мають
безкоштовний доступ до електронних ресурсів, репозитарію, міжнародних наукометричних баз даних. Бібліотека
надає послуги з сканування та пересилання документів. Функціонує читальна зала. Бібліотека надає послуги в
оформленні списку літератури згідно стандартам. Гуртожитки Академії обладнані всім необхідним для проживання.
Поступово, на момент акредитаційного візиту, в одному гуртожитку проходять ремонтні роботи. На сьогодні на ОП
«Економіка будівельного підприємства» не навчаються особи з особливими освітніми потребами. Однак
інфраструктура для маломобільних груп населення існує, розроблено і введено в дію "Порядок супроводу (надання
допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп
населення під час перебування на території ОДАБА" https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok.pdf (спілкування з
здобувачами і співробітниками Академії показало обізнаність останніх з даним Порядком. Так, відповідно до звіту
по маломобільним групам населення (https://cutt.ly/FxfotBW), корпуси літ. К та літ. В обладнанні пандусами. В
корпусі Інституту бізнесу та інформаційних технологій стаціонарних пандусів немає, оскільки в даний час в ньому не
навчаються особи з особливими потребами. Але, якщо такі студенти будуть, в Академії є переносні мобільні пандуси.
ЗВО підписав Угоду з місцевим самоврядуванням – мета якої реконструкція стадіону ОДАБА. Вважаємо, що
фінансові та матеріально-технічні ресурси необхідні для досягнення цілей, є достатніми.

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

В процесі проведення дистанційної експертизи ЕГ було встановлено, що в ОДАБА створені достатні умови для
здобувачів та викладачів, для забезпечення досягнення ПРН, викладацької та наукової діяльності. Так, бібліотека
Академії надає безкоштовний доступ, як здобувачам освіти, так і викладачам до електронних ресурсів (в т.ч. у
«хмарі» розміщено методичні вказівки та інші навчальні матеріали, алгоритм пошуку і одержання яких міститься
на сайті бібліотеки ОДАБА https://odaba.edu.ua/library/electronic-resources/electronic-catalog, доступ відкритий),
міжнародних наукометричних баз даних, зокрема Scopus, WоS. Доступ до електронних ресурсів бібліотеки, окрім
Scopus та WоS здійснюється з любого ІР адресу і є безкоштовним, використання міжнародних наукометричних баз
також безкоштовне для всіх учасників освітнього процесу, але здійснюється лише з внутрішньої комп’ютерної
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мережі Академії. Під час інтерв’ювання здобувачів освіти та викладачів, ЕГ пересвідчилась в наявності
безкоштовного Інтернету та WiFi в кожному корпусі ЗВО. Студенти ОП мають можливість використовувати
кафедральний комп’ютерний клас для самостійної роботи, коли в ньому не проводяться заняття за розкладом.
Також студенти мають можливість скористатись комп’ютерними класами Інституті бізнесу та інформаційних
технологій, бібліотеки, та читальною залою, в якій є доступ до Інтернету, та місця для роботи на особистих
ноутбуках. У здобувачів є можливість безоплатно користуватися комп'ютерною технікою, навчально-методичною
літературою та бібліотечними фондами.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

ОДАБА встановлено безпечні умови навчання, праці та побуту здобувачів вищої освіти, дотримання здорового
способу життя. Стан приміщень відповідає санітарним нормам та вимогам охорони праці. ЗВО уклало відповідні
угоди зі службами протипожежної безпеки, в приміщеннях Академії є кнопки виклику служби пожежної безпеки, на
поверхах встановлені шафи з необхідним обладнанням, на дверях аудиторій, в яких є вогнегасник встановлена
відповідна позначка, також перелік кабінетів з вогнегасниками є на шафах пожежної безпеки. Вогнегасники
перевіряються, установами які мають ліцензію, щорічно. На усіх поверхах приміщень ОДАБА наявні схеми евакуації.
В гуртожитках також є вогнегасники, та підписані угоди з компаніями, які мають ліцензію на перевірку газового
обладнання. В медпункті, який знаходиться поруч з Академією окрім сімейного лікаря є кабінет фізіотерапії, в
якому здобувачі можуть безкоштовно пройти відповідні процедури. В кожному гуртожитку створено спеціальній
ізолятор на випадок виявлення хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19. Всі учасники освітнього процесу
ознайомлені з правилами і процедурами поселення – необхідно пройти тест на COVID-19 та пройти медичний огляд.
Вхід на територію ОДАБА можливий тільки після термоскрінингу та за наявності маски. В кожній аудиторії
встановлені корзини для використаних засобів індивідуального захисту, також на вході в аудиторії у вільному
доступі є антисептичні засоби та одноразові засоби індивідуального захисту

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

ЗВО забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої
освіти, що навчаються за ОП. В ЗВО існує інститут кураторства, відповідне положення на сайті ЗВО не опубліковано,
але в комплексному плані з виховної роботи Академії на 2020-2021 н.р.
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Kompleksniy_plan_vihovnoi_roboti_20-21.pdf) на них покладено значну частину
виховної роботи. Куратори є в кожній академічній групі на всіх курсах. Під час інтерв’ювання здобувачів вищої
освіти за ОП, що акредитується, ЕГ було встановлено, що консультативну та інформаційну підтримку здобувачі
вищої освіти за ОП можуть отримати безпосередньо у викладачів, в ході занять або за графіком консультацій.
Здобувачі активно контактують з кураторами і викладачами використовуючи соціальні мережі та різні месенджери.
Відповідно до розробленого і схваленого Вченою радою ОДАБА «Положення проведення атестації здобувачів вищої
освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання»
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_atestatsii.pdf від 06.2020р. на сайті академії оприлюднено і
широко використовуються корпоративні електронні адреси інститутів, навчальних центрів і кафедр, Також студенти
продемонстрували обізнаність в процедурах отримання соціальної підтримки. Соціальну підтримку виконує
психолог-консультант (https://odaba.edu.ua/students), крім того здобувачі мають можливість звернутись до
Первинної профспілкової організації ЗВО (https://odaba.edu.ua/students/trade-union-of-students), скористатись
скриньками довіри. Основним інформаційним ресурсом ЗВО є офіційний сайт Академії (https://odaba.edu.ua) на
якому є всі звіти, положення, лінки для переходів на сайти структурних підрозділів.

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

Під час відео-огляду матеріально-технічної бази та спілкування з фокус групою з керівників/представників
адміністративних підрозділів Академії, було озвучено, що ЗВО має мобільні пандуси, які встановлюються за
потреби. На сьогодні в Академії не навчаються особи з особливими освітніми потребами, тому пандуси не
встановлені. В минулому був один маломобільний студент. Спеціально для нього були встановлені пандуси та
призначені дві особи для супроводу, оскільки сама будівля ЗВО – історична пам’ятка і в деяких корпусах
встановлення пандусів або ліфтів технічно неможливо. У відкритому доступі на офіційному сайті ОДАБА
опубліковано Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян
похилого віку, інших маломобільгих груп населення під час перебування на території Академії
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok.pdf), відповідно до якого, в ЗВО існує відповідальна особа за супровід
осіб з особливими освітніми потребами, що безперечно покращує освітнє середовище для маломобільних груп
населення. Відповідно до Правил прийому до ОДАБА в 2021 році
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_Odeskoi_derzhavnoi_akademii_budivnitstva_ta_arhitekturi_v_
2021_rotsi_1.pdf) в ЗВО встановлені спеціальні правила для вступу осіб з особливими освітніми потребами. В ході
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інтерв’ювання учасників освітнього процесу за ОП «Економіка будівельного підприємства» було встановлено, що на
ОП не навчаються особи з особливими освітніми потребами.

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

Політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій є чіткою та зрозумілою – розроблено відповідне положення.
Відповідно до Положення про врегулювання конфліктних ситуацій
(https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf) в Академії створено
Комісію з питань вирішення конфліктних ситуацій, до якої входить не тільки адміністративний персонал ЗВО, але й
три представники органу студентського самоврядування. Процедура передбачає можливість подання скарги
постраждалою особою як в письмовій формі, так і на електронну адресу першого проректора ЗВО, при цьому
встановлений строк обов’язкового реагування на заяву зі сторони адміністрації – один робочий день. Для вирішення
конфлікту, та встановлення всіх обставин затверджено дві процедури: формальну і неформальну, яка обирається
скаржником(цею). У випадку, якщо конфлікт стосується неповнолітньої особи, обов’язково проводиться зустріч з
батьками. Положення про запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов’язаних із сексуальними
домаганнями і дискримінацією в ОДАБА (https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozh_pro_zapobigannya_.pdf)
встановлює, що в ОДАБА функціонує Комітет з попередження і боротьби із сексуальними домаганнями, який
відповідає за поширення інформації для попередження цих проявів, проводить навчання трудового колективу та
студентства. Як і при вирішені конфліктних ситуацій, скаржник(ця) мають право подати скаргу в письмовому або
електронному виді та обрати процедуру: формальну, неформальну або відмову від необхідності реагування. Для
виявлення проявів дискримінації психологом Академії було проведено опитування (інформація надана психологом
ОДАБА за додатковим запитом ЕГ) 48 студентів з різних курсів, що навчаються на ОП «Економіка будівельного
підприємства», за результатами якого планується проведення круглих столів з тематики запобігання дискримінації.
В ЗВО також впроваджено систему запобігання корупції, Антикорупційна програма опублікована у відкритому
доступі (https://odaba.edu.ua/upload/files/Antikorupcyna-programa-akademyi-1.pdf) і є обов’язковою для всіх
учасників освітнього процесу. Біля деканату Інституту бізнесу та інформаційних технологій розміщена «скринька
довіри». Під час фокус-групи із здобувачами освіти ЕГ пересвідчилась в обізнаності студентів щодо правил і
процедур вирішення різних конфліктних ситуацій.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильні сторони: 1. МТР Академії загалом, та безпосередньо на кафедрі Економіки та підприємництва є достатніми
для досягнення програмних результатів навчання за ОП «Економіка будівельного підприємства». 2. Всі учасники
освітнього процесу мають безкоштовний доступ до бібліотечних ресурсів, у тому числі до електронного репозитарію
та міжнародних наукометричних баз даних, зокрема Scopus та WoS. 3. В ЗВО сформовано процедуру надання
інформаційної, організаційної, психологічної підтримки здобувачів, з якою ознайомлені студенти. 4. Процедури
вирішення конфліктних ситуацій визначені відповідними положеннями. 5. В приміщеннях ЗВО та гуртожитках
працює WiFi. 6. В ОДАБА впроваджені засоби боротьби з розповсюдженням короновірусної інфекції COVID-7. В
гуртожитку та приміщеннях ЗВО є система протипожежної безпеки. Позитивні практики: 1. Широкий перелік
безоплатних послуг бібліотеки Академії, які надаються здобувачам та НПП: сканування журналів, статей, книг та
інших документів, яких немає в електронному вигляді; оформлення списку літератури. 2. В процесі викладання
використовуються сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення. 3. Психологом Академії проведено
опитування здобувачів освіти на ОП, що акредитується, з питань виявлення дискримінації. 4. Надання
безкоштовних послуг з фізіопроцедур в медпункті Академії.

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

Слабкі сторони 1. Кафедрою Економіки та підприємництва тільки розпочато роботу з інформаційно-
комунікаційною платформою Moodle, тому на сьогодні ця платформа не налічує всіх необхідних матеріалів з кожної
дисципліни, що унеможливлює повноцінного її використання для дистанційного навчання. 2. В розділі методичного
забезпечення на сайті кафедри та Академії, відсутні методичні рекомендації для проходження переддипломної
практики, написання звіту, а лише робочі програми. 3. В Академії немає постійно встановлених пандусів та іншої
інфраструктури, необхідної для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. Це пов’язано з відсутністю
таких категорій здобувачів, але відсутність цієї інфраструктури не дає змогу студентам з маломобільних груп
навчатись на ОП. Рекомендації 1. Прискорити наповнення інформаційно-комунікаційної платформи Moodle
необхідним методичним забезпеченням з кожної дисципліни. 2. Оприлюднити методичні рекомендація для
проходження переддипломної практики. 3. Сформувати інформаційне середовище, яке продемонструє студентам та
абітурієнтам з маломобільних груп населення, що для них будуть створені комфортні умови для навчання.
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Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 7.2, 7.3, 7.4 та 7.6. До того ж,
враховуючи певну узгодженість за підкритеріями 7.1 та 7.5, релевантність фактів і їх контексту, а також різну
вагомість окремих підкритеріїв, ОП та освітня за цією програмою загалом відповідають Критерію 7 з недоліками, що
не є суттєвими.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

В ОДАБА впроваджено процес менеджменту якості освіти. Наявне Положення про розроблення, затвердження,
моніторинг, періодичний перегляд та закриття освітніх програм
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_rozroblennya,_zatverdzhennya,_monitoring_ta_zakrittya_osvitnih
_program.pdf), яке схвалено рішенням Вченої ради ОДАБА протокол № 5, від 19.12.2019 р. Розділ 5 зазначеного
Положення встановлює, що перегляд ОП здійснюється не рідше за один раз на п’ять років, моніторинг та
періодичний перегляд ОП здійснюються за участі всіх стейкхолдерів. Останній перегляд ОП «Економіка
будівельного підприємства» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відбувся 14 травня 2020 року, ОП
затверджена протоколом № 9. Перегляд ОП був проведений у т.ч. з урахуванням рекомендацій НА наданих за
результатами попередньої акредитації. Для залучення всіх стейкхолдерів до процесу моніторингу та перегляду ОП
на сайті Академії є відповідний розділ «Громадське обговорення» (https://odaba.edu.ua/academy/public-
information/public-discussion), в якому представлені освітні програми на наступний рік. Але не зовсім зрозумілою є
процедура подачі зауважень стейкхолдерами. На сайті Академії немає чітко прописаних процедур подачі
рекомендацій. Відповідно до ЗСО перегляд ОП «Економіка будівельного підприємства» здійснюється щорічно, а
результати публічного обговорення затверджуються протоколами кафедри. На сайті кафедри та Академії немає
посилання на результати обговорення освітніх програм зі стейкхолдерами, хоча наявні рецензії роботодавців. На
момент акредитаційного візиту освітній процес здійснюється за ОП у редакції 2017, 2019 та 2020 років. За
додатковим запитом ЕГ були надані накази по ОДАБА про формування груп забезпечення на 2019-2020 та 2020-
2021 н.р., які містять лише групи забезпечення за окремими ОП (в т.ч. наявна ГЗ спеціальності 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – кількість якої відповідає п. 29 Ліцензійний умов провадження
освітньої діяльності, але не включено гаранта по відповідній ОП за третім (ДФ) рівнем вищої освіти).

2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.

За результатами дистанційної експертизи було встановлено, що здобувачі вищої освіти на ОП, що акредитується,
проходять опитування щодо задоволеності змістом освітніх компонент (за наданими кафедрою Економіки та
підприємництва протоколом, останнє опитування проводилось в лютому 2020 р. серед студентів 3-4 курсів). Під час
фокус-груп зі здобувачами та представниками студентського самоврядування було встановлено, що останнє
опитування проводилось в грудні 2020 року. В процесі фокус-групи було встановлено, що здобувачі освіти
усвідомлюють свої права щодо внесення рекомендацій з удосконалення ОПП. Інтерв’ювання випускників ОП
продемонструвало, що студенти приймають активну участь в удосконаленні ОП «Економіка будівельного
підприємства». Здобувачі освіти, випускники ОПП зауважили, що бачать впровадження наданих ними
рекомендацій. Всі учасники освітнього процесу ознайомлені з правилами Академічної доброчесності та
дотримуються їх. Разом з тим на сайті Академії розміщено лише анкети для опитування, але відсутні результати, їх
моніторинг або обговорення. Зазначене дає підставу стверджувати, що має місце часткова роль здобувачів вищої
освіти та студентського самоврядування у всіх процесах, пов'язаних з функціонуванням внутрішньої системи
забезпечення якості освітньої діяльності, що є свідченням обмежених можливостей участі їх як партнерів

3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.
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Під час фокус групи з роботодавцями, ЕГ встановила їх активне залучення до перегляду та удосконалення ОП
«Економіка будівельного підприємства». Роботодавці приймають активну участь у формуванні компетентностей
майбутніх фахівців, проводять лекційні зайняття які спрямовані на опанування здобувачами практичних навичок
шляхом вирішення кейсів. Незрозумілий механізм передачі рекомендацій роботодавців. Інформаційні ресурси
Академії не надають інформацію щодо процедури надання рекомендацій (коли, кому і як). Відповідно до витягу з
протоколу № 9 засідання кафедри економіки та підприємництва від 13.04.2020 р. на думку роботодавців було
доцільним збільшити час на вивчення програмного комплексу АВК-5, у відповідь, – в ОП «Економіка будівельного
підприємства» було введено ОК «Ціноутворення та цінова політика». В то же час не отримано підтвердження
залучення роботодавців до інших процедур забезпечення якості вищої освіти.

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

Відповідно до ст. 4 «Положення про громадську організацію «Асоціація випускників ОДАБА»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_asotsiatsiyu_vipusknikiv_ODABA.pdf) метою Асоціації
випускників ОДАБА є залучення випускників для подальшого розвитку Академії та задоволення культурних
соціальних, економічних та інших її інтересів. Згідно з Положення Асоціація випускників здійснює укріплення
престижу ЗВО шляхом проведення різноманітних форумів, конференцій, реалізації інших проектів. В Академії
затверджено «Положення про відділ контрактного навчання та працевлаштування»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozh_kontr.otdel.pdf), однією з функцій якого є створення внутрішньої
електронної бази даних про студентів і випускників, що звернулися до відділу з метою працевлаштування. За
інформацією випускової кафедри в період з 2018-2020 рр. за спеціальністю працевлаштовані 52%, не працюють за
спеціальністю 14%, переважна частина випускників бакалаврату продовжує навчання у ОДАБА через магістратуру. У
відкритому доступі ці данні не опубліковані. Під час зустрічі з випускниками кафедри економіки та підприємництва
різних років, останні були обізнані із життям Академії, відмічали постійне спілкування із викладачами, часткове
залучення до освітнього процесу, переконували ЕГ, що абсолютна більшість фахівців і керівників економічних
підрозділів будівельних підприємств є випускниками ОДАБА, і, насамперед кафедри економіки та підприємництва.
Відповідно, можна вважати наявність у ЗВО практики збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного
шляху випускників ОП.

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

Відповідно до Схеми підпорядкування структурних підрозділів та функціональних взаємозв’язків в ОДАБА від
01.09.2019 (https://odaba.edu.ua/upload/files/Struktura_ODABA_2.pdf) (за даними кафедри - згідно наказу «Про
реорганізацію структурних підрозділів академії» № 161/од від 04.09.2018 р) в ЗВО створено відділ моніторингу та
якості освіти (https://odaba.edu.ua/departments-and-organizations/about-the-educational-part/education-monitoring-
and-quality-department). Розроблено «Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти»
(Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.pdf (odaba.edu.ua). Відділом проводяться опитування:
Оцінювання Освітньої компоненти ОДАБА (https://docs.google.com/forms/d/1AvbS7pH--GT-
I9XFLQlEEAPqUxuFJF_lwWdBE1v61AA/viewform?edit_requested=true); Опитування "Тенденції розвитку технологій
дистанційного навчання у ОДАБА" (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPZ-OoqOax4PqGTiKuPZng5dA70Ea-
B86mmAzSPTkBM1HBLw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628); Опитування ДНУ Інституту модернізації
змісту освіти (для викладачів та здобувачів)
(https://docs.google.com/forms/d/1PUMyrA_T_Bd0laGQVfuEj1dUeKTco_LVN9uvO6MLVao/viewform?
edit_requested=true&gxids=7628); Анкетування викладачів щодо оцінки своєї праці, технічного, інформаційного
забезпечення, соціальної підтримки, тощо.
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpuyQemHtwVLmx1c83Ku0tTAOdQ6E8AnuZ46qf5HQc6LUQkw/viewform
). Результати опитування відображаються в звіті, який подається на розгляд Ректора Академії, та розглядаються на
засіданнях кафедри. Окремого посилання на результати опитування на сайті ЗВО не опубліковано. В ході фокус-
груп з викладачами та здобувачами ЕГ було встановлено що опитування проводяться в обов'язковому форматі.
Начальник відділу моніторингу та якості освіти, в ході фокус-групи, повідомила про те, що кожного року видається
наказ про моніторинг ОП, за результатами якого вирішується чи необхідно проводити перегляд ОП.

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

Попередня акредитація відбулась у 2019 році (дата виїзду до ЗВО 11-13 грудня 2019 року) Рішення про умовну
акредитацію було прийнято 28.01.2020. ЕГ і ГЕР були надані ряд зауважень і рекомендацій. На момент даного
акредитаційного візиту ЕГ констатує по зауваженням: Узгодити ОП зі Стандартом, з мінімальним дотриманням 50%
його обсягу-враховано п. 1.4, 2.1, Затвердити новий план ОП-враховано п. 2.2 Унормувати атестацію відповідно до
ЗУ-виконано Використовувати всі компетентності та РН зі Стандарту при корегуванні ОП-враховано п. 1.4, 2.2
Унормувати дублювання ОК у ОП . Переглянути ОК на предмет забезпечення компетентностей та РН-враховано п.
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2.2 Розглянути можливість забезпечення специфіки ОП через перенесення відповідних ОК у нормативні з
вибіркових-враховано п. 2.2 Розробити Структурно-логічну схему ОП-враховано п. 2.2 Розглянути можливість зміни
назви ОП-враховано частково (автономія ЗВО, п. 2.2) Підвищити регулярність та змістовність проведення
анкетувань студентів щодо шляхів удосконалення ОП-враховано частково п. 1.2, 2.8, 8.1, 8.2 Удосконалення
діяльності робочих органів щодо формування/оновлення цілей ОП-враховано частково п. 2.8, 8.1, 8.2 Переглянути
кваліфікацію в ОП та узгодити її з ЗУ-враховано, але наявна технічна помилка на титульному листі ОП (у редакції
2020 року) зазначена кваліфікація Бакалавр з економіки будівельного підприємства (с.1), хоча у подальшому –
Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (с. 3, 13) Переглянути вибірковий блок дисциплін та
довести його до 25% ОП відповідно до ЗУ-враховано п. 2.1, 2.2, 2.4 Врахувати можливість впровадження
гуманітарного блоку вибіркових ОК, які б забезпечували набуття соціальних навиків-враховано п. 2.2, 2.6
Переглянути правила визнання РН, отриманих у неформальній освіті-не враховано Повною мірою використовувати
в навчальному процесі здобутки викладачів ГЗ-враховано п. 4.5, 6.5 Впровадити рекомендації НА щодо розроблення
силабусів-враховано п. 4.2, 7.1 Пропонувати здобувачам усі методичні рекомендації та привести їх у відповідність до
спеціальності 076-враховано п. 7.1, 7.2 Доцільним є впровадження практики підписання НПП та здобувачами
декларацій про академічну доброчесність-враховано частково п. 5.3, 5.4 Покращити умови для безперешкодного
доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітнього процесу-враховано частково п. 7.5 Запровадити
практику обговорення змін та доповнень в ОП, їх публікацій на сайті ЗВО-враховано частково п. 1.2, 9.2 Привести у
відповідність кафедральний та сайт ЗВО, збільшити їх інформаційне наповнення-враховано частково п. 9.3
Активізувати участь студентів у програмах міжнародної академічної мобільності-враховано частково п. 3.3
Активніше залучати професіоналів-практиків до проведення аудиторних занять ОП-враховано частково п. 2.5, 5.4,
5.5 Впровадження системи перевірки випускних робіт та наукових праць на плагіат-враховано п. 5.4 Затвердити у
новій редакції Положення про порядок конкурсного відбору НПП ОДАБА-враховано п. 6.2

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

В Академії сформована культура якості, та необхідне для її впровадження інституційне середовище. В ході
дистанційної експертизи ЕГ пересвідчилась в наявності і функціонуванні відповідних структурних підрозділів та
використанні необхідних інструментів. ЗВО забезпечує всебічний розвиток здобувачів вищої освіти, допомагає
оволодіти не тільки професійними навичками, а і розвинути інші, соціально необхідні вміння методом залучення до
громадської, спортивної діяльності, участі в студентському самоврядуванні та профспілковій організації. В той же
час відмітимо, що заклад вищої освіти прагне до підвищення культури якості шляхом регулярного опитування
здобувачів вищої освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін та стимулювання підвищення кваліфікації
викладачів.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Сильні сторони: 1. В ЗВО створено систему менеджменту якості освіти та залучення стейкхолдерів до процесу
удосконалення освітніх програм. Створено окрему сторінку з освітніми програмами для обговорення. Останні
результати обговорення рекомендацій щодо удосконалення ОП «Економіка будівельного підприємства» наданні
стейкхолдерами та Національним Агентством були розглянуті на засіданні кафедри у травні 2020 року. 2. Здобувачі
освіти за ОПП «Економіка будівельного підприємства» приймають участь в удосконаленні ОПП та бачать
результати запропонованих ними рекомендацій. Учасники освітнього процесу розуміють та дотримуються норм
академічної доброчесності. 3. В Академії систематично проводяться опитування студентів та викладачів щодо рівня
задоволення освітнім середовищем, оцінювання освітньої компоненти та інші. Результати опитувань подаються на
розгляд Ректора Академії, та обговорюються на засіданнях кафедри. Кожного року проводиться моніторинг ОП для
виявлення необхідності їх подальшого перегляду. 4. Зауваження і пропозиції (сформульовані під час попередньої
акредитації), направлені на вдосконалення провадження освітньої діяльності ОДАБА і ОП «Економіка будівельного
підприємства», зокрема, переважно враховано. Позитивні практики: 1. Роботодавці є активними учасниками
освітнього процесу через проведення лекційних занять, вирішення тематичних кейсів, та інших активностей,
спрямованих на формування у здобувачів необхідних практичних навичок. 2. В ОДАБА приділяється достатньо
уваги відстеженню кар’єрного шляху випускників, створено Асоціацію випускників, проводяться опитування,
форуми, конференції.

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

Слабкі сторони: 1. На сайті випускової кафедри та Академії немає посилання на результати обговорення освітніх
програм зі стейкхолдерами. 2. Незрозумілий механізм передачі рекомендацій роботодавців. Інформаційні ресурси
Академії не надають інформацію щодо процедури надання рекомендацій (коли, кому і як). 3. У відкритому доступі
відсутня інформація щодо працевлаштування випускників ОПП за спеціальністю. 4. На сайті ЗВО не опубліковано
результатів проведених опитувань здобувачів та НПП. Рекомендації: 1. Додати на інформаційні ресурси ЗВО
вичерпну інформацію щодо процедури подання стейкхолдорами рекомендацій щодо удосконалення ОПП. 2. ЗВО
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щорічно формувати/оновлювати групи забезпечення для усіх спеціальностей ОДАБА (а не лише тих, що виходять
на акредитацію), до складу яких повинні входити гаранти усіх ОП і рівнів освіти, за якими здійснюється навчання у
ЗВО (відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності «група забезпечення – визначена наказом
керівника навчального закладу група науково-педагогічних або наукових працівників, які відповідають за
реалізацію освітніх програм усіх рівнів за спеціальністю у сфері вищої освіти …, особисто беруть участь в освітньому
процесі і відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним цими Ліцензійними умовами»).

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 8.3, 8.4, 8.5 та 8.6. До того ж,
враховуючи певну узгодженість за підкритеріями 8.1, 8.2 та 8.7, релевантність фактів і їх контексту, а також різну
вагомість окремих підкритеріїв, ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 8.
Запропоновані рекомендації надані ЕГ допоможуть усунути виявлені недоліки найближчим часом.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Інституційне середовище забезпечення прав та обов’язків учасників освітнього процесу в ОДАБА налічує: Статут
(наказ МОН України від 06.08.2017 р. № 175) (http://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf); Правила
внутрішнього трудового розпорядку ОДАБА на 2017-2020 роки,
(Pravila_vnutrishnogo_trudovogo_rozporyadku_Dodatok_2_kol.dogovoru..pdf (odaba.edu.ua)); Положення про
організацію освітнього процесу (Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf (odaba.edu.ua) Положення
про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
(Polozh_viznannya_rezultativ_neformalnoi_osviti.pdf (odaba.edu.ua)) На сайті ОДАБА створену рубрику «Публічна
інформація» (https://odaba.edu.ua/academy/public-information) в якій опубліковані ці та інші нормативні документи,
щодо регулювання загальноорганізаційних питань. Зафіксовані у вказаних документах норми і правила послідовно
дотримуються всіма учасниками освітнього процесу. Вся необхідна інформація знаходиться у відкритому доступі, та
містить необхідні правила і процедури для регулювання прав і обов’язків учасників освітнього процесу. Також є
поле для пошуку, що полегшує орієнтування на сайті та швидкого доступу до інформації.

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

В рубриці «Громадське обговорення» є посилання на контактні дані гарантів ОПП під назвою «Обговорення освітніх
програм», за якими здійснюється підготовка (https://odaba.edu.ua/academy/public-information/public-
discussion/accreditation), та рубрика «Проекти ОП» (https://odaba.edu.ua/academy/public-information/public-
discussion/op-projects) в якій опубліковано проєкт ОПП «Економіка будівельного підприємства» від 2020 року.
Відгуки роботодавців опубліковано у відповідному розділі на сторінці кафедри (http://ep-ogasa.od.ua/vidguki/).
Окремої сторінки з опублікованими рекомендаціями роботодавців та інших стейкхолдерів для ОПП «Економіка
будівельного підприємства» на сайті ЗВО та кафедри не знайдено.

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

ОПП «Економіка будівельного підприємства» та навчальні плани (2017, 2019, 2020 роки) опубліковано на сайті ЗВО
(https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/-economics-of-construction-company-b-). Там же розміщено
силабуси по ОК для ОП 2020 року. ОПП містить всю інформацію, необхідну для учасників освітнього процесу (мету,
характеристику ОК, ПРН та ін.). Методичне забезпечення дисциплін наведено у відповідному розділі сайту
випускової кафедри (http://ep-
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ogasa.od.ua/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96-
%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%96%d0%b2%d0%ba%d0%b8/). Під час дистанційної експертизи ЕГ було
встановлено, що необхідно методичне забезпечення по більшості дисциплін міститься на платформі Moodle, яка
підтримується Інститутом бізнесу та інформаційних технологій та в електронному репозитарію Бібліотеки ОДАБА
(http://mx.ogasa.org.ua/). Для інформування суспільства про результати діяльності кафедри та залучення
абітурієнтів створено сторінку в Facebook (https://m.facebook.com/ep.odaba/?
tsid=0.3936461339122572&source=result) та аккаунт в Instagram (https://www.instagram.com/ep_odaba/). Обсяг
інформації по ОП, що оприлюднена на сайті, є достатнім для зацікавлених роботодавців, а також для того, щоб
забезпечити можливість потенційним абітурієнтам зробити свідомий вибір щодо вступу на цю програму.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Інформація, що надана в локальних нормативних документах та розміщена на сайті університету, є легкодоступною,
чіткою та зрозумілою. Офіційний сайт закладу є структурованим. На сайті розміщено всю необхідну інформацію
щодо освітнього процесу, навчально-методичне забезпечення, опис усіх процесів підготовки здобувача, нормативно-
правова база з прав та обов‘язків всіх учасників освітнього процесу. Наявний спеціальний розділ сайту «Громадські
обговорення», де оприлюднюється проєкт освітньої програми.

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

Слабкі сторони: 1. На сайті ЗВО (https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/-economics-of-construction-
company-b-) опубліковано основні данні по ОП що акредитується, і відповідно посилання на компоненти ОП 2020
року. На сайті кафедри представлені компоненти ОП попередніх років, що створює деяку плутанину при пошуку
інформації щодо вмісту ОП (натепер освітній процес здійснюється за ОП2017, 2019 та 2020 років). 2. ОП
реалізується безпосередньо на кафедрі Економіки та підприємництва, і саме на цьому сайті опубліковано всю
необхідну інформацію щодо НПП, компонентів ОП, відгуків роботодавців, при цьому на сайті кафедри, як
випускної, відсутнє посилання на рубрику «Громадське обговорення», що ускладнює комунікаційний процес між
стейкхолдерами та випусковою кафедрою. 3. В рубриці «Громадське обговорення» недостатньо інформації щодо
процедури подання рекомендацій з удосконалення ОП. 4. На інформаційних ресурсах ЗВО не оприлюднені
результати обговорення ОП зі стейкхолдерами. Рекомендації: 1. Для спрощення комунікаційних процесів між
стейкхолдерами та кафедрою можна додати на сайт кафедри посилання на рубрику «Громадське обговорення». 2.
Опублікувати інформацію щодо процедури подання рекомендацій з удосконалення ОП (час, місце обговорення,
посилання на відеоконференцію для публічного обговорення тощо).

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 9.1 та 9.3. До того ж,
враховуючи певну узгодженість за підкритерієм 9.2, релевантність фактів і їх контексту, а також різну вагомість
окремих підкритеріїв, ОП та освітня і наукова діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 9 з
недоліками, що не є суттєвими. Недоліки можуть бути усунені найближчим часом.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових керівників.
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не застосовується

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

не застосовується

4. Заклад вищої освіти забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної
академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь
у спільних дослідницьких проектах тощо.

не застосовується

5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

не застосовується

6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження
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У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження, пов’язані із освітньою програмою, освітньою
діяльністю за цією програмою або процедурою проведення акредитації.

Під час роботи експертної групи були створені належні умови, надана вся інформація, документи, які необхідні для
ефективної роботи експертів. Дані із відомості самооцінювання були підтверджені під час зустрічей та відповідними
документами, в т.ч. за додатковими запитами.

V. Підсумки

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації ОП, не пов’язані із
відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, відсутні.

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня програма відповідає Критеріям за
наступними рівнями відповідності:

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

Шляхом підписання цього звіту ми стверджуємо, що провели акредитаційну експертизу у повній відповідності із
Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та інших
актів законодавства, а також здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно.

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи
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Лук`янова Валентина Вячеславівна

Члени експертної групи

Шевченко Інна Юріївна

Воронюк Євгенія Валеріївна
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