
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Одеська державна академія будівництва та архітектури

Освітня програма 49425 Будівельна техніка та автомобілі

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

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 49425

Назва ОП Будівельна техніка та автомобілі

Галузь знань 13 Механічна інженерія

Cпеціальність 133 Галузеве машинобудування

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Делембовський Максим Михайлович, Шиченко Артем Юрійович,
Дмитрів Ігор Васильович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 27.09.2021 р. – 29.09.2021 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__133_
OPP_Budivelna_tehnika_ta_avtomobili.pdf

Програма візиту експертної групи https://odaba.edu.ua/upload/files/11.pdf

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

Сторінка 2



Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітньо програма "Будівельна техніка та автомобілі" є достатньо актуальною та відповідає вимогам не лише ринку
праці, а і потребам спільноти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування". Освітня діяльність за цією програмою
в основному відповідають критеріям оцінювання якості вищої освіти, характеризується наявністю гарних практик, а
більшість виявлених під час акредитаційної експертизи недоліків є несуттєвими. Експертна група відзначає реальні
кроки в ознайомленні здобувачів вищої освіти з процедурою вибору освітніх компонентів та їх переліком. Достатня
академічна та професійна кваліфікація НПП задіяних у викладанні освітніх компонентів ОП дозволяють досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання. Створені усі необхідні умови для реалізації наукового та
практичного потенціалів здобувачі даної ОП. В ході дистанційного візиту експертна група перевірена достовірність
поданої у відомостях самооцінювання інформації, наявності необхідної документації. Експертна група констатує
достатній якісний рівень організації навчального процесу. ОП та освітня діяльність за цією програмою відповідають
усім критеріям Додатку до Положення про акредитацію освітніх програм, з недоліками, що не є суттєвими (рівень
В).

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

1. Дана освітньо-професійна програма враховує регіональний контекст із огляду тенденцій розвитку ринку праці
даного регіону. Представники роботодавців високо оцінюють підготовку випускників та якісний рівень фахової
підготовки. 2. Наявні правила вступу до ОДАБА є чіткими та зрозумілими. Представлені правила визнання
результатів навчання отриманих у неформальній освіті. Доступна процедура визнання академічної різниці для
здобувачів вищої освіти з інших ЗВО. 3. Важливим є наявність публікацій у НПП як даної ОП так і кафедри загалом
у виданнях, які включені до авторитетних міжнародних наукометричних баз Scopus, зокрема: зав. каф., гарант ОП
Бондаренко А.Є. (Scopus ID: 57216179589) h-index – 1; д.ф-м.н., проф. Плотнікова А.В. (Scopus ID: 8613278800) h-
index – 8; д.ф-м.н., проф. Вашпанов Ю.О. (Scopus ID: 25633083500) h-index – 4. Усі здобувачі отримали
корпоративні пошти, облікові записи та можливість вільного доступу до міжнародних інформаційних ресурсів
(GoogleScholar, ORCID, Scopus). 4. У ЗВО визначені політика, стандарти і процедури дотримання академічної
доброчесності, що є чіткими та зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу, зокрема для здобувачів вищої
освіти. Стандарту академічної доброчесності ОДАБА у переважній більшості дотримується учасниками освітнього
процесу. 5. Сильними сторонами реалізації ОП „Будівельна техніка та автомобілі” є те, що усі НПП задіяні у
викладанні освітніх компонентів ОП мають науковий ступінь та кваліфікації, більшість і вчене звання пов'язані з
фаховими дисциплінами ОП. Процедури конкурсного відбору викладачів є чітко регламентованими, прозорими та
публічними. 6. Матеріально-технічна база таких підприємств, як: ФК Слід-1, ТОВ "Контакт", ТОВ БК "Ескадор",
Колективне підприємство "Будова", Виробничий підрозділ "Автобаза", ПП "Автоалекскомфорт", ТОВ "Міжнародний
аеропорт "Одеса"", АТ "Укрзалізниця", ТОВ "Ейч СНД Січ Партс" може активно використовуватись для проходження
практик та ознайомлення здобувачів даної ОП із сучасними технологіями. 7. За результатами дистанційних
зустрічей з гарантом ОП, адміністрацією ЗВО та представниками роботодавців встановлено, що співпраця з
роботодавцями даної ОП наявна, хоч і потребує подальшого розвитку та залучення більшої кількості роботодавців.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. На думку експертної групи слабко визначена унікальність освітньо-професійної програми. В стратегії та місії
ОДАБА досить не чітко представлено напрямок розвитку за даною ОП. Процедура оновлення ОП потребує дещо
ефективніших інструментів для залучення стейкхолдерів з метою подальшого якісного її покращення. 2. На думку
експертної групи є необхідність спрощення процедури визнання результатів у неформальній освіті, оскільки наявна
процедура передбачає підтвердження на рівні першого проректора ОДАБА формується комісія, яка по суті і
визначає зарахування чи не зарахування результатів навчання. 3. Відсутність цілісної навчально-методичної
платформи, оскільки "G suite for education" є лише "послугою від Google незалежно настроюваної версії декількох
продуктів Google", а не прикладом віртуального навчального середовища. ЕГ рекомендує розглянути можливість
впровадження в освітньому процесі платформи MOODLE (чи аналога), яка б уможливлювала розміщення усіх
складових НМК та інструментів контролю знань на одній платформі. 4. Відсутність результатів моніторингу
зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів для даної ОП. ЕГ рекомендує проводити не менше двох разів на рік
анкетування стейкхолдерів та враховувати їх побажання при внесенні змін, як до окремих ОК так і ОП в цілому. 5.
Здобувачі вищої освіти не до кінця ознайомлені з критеріями оцінювання здобувачів вищої освіти. Експертна група
рекомендує: покращити обізнаність здобувачів вищої освіти щодо критерій оцінювання здобувачів вищої освіти а
саме інформацію щодо розподілу балів за кожен вид робіт із деяких дисциплін. 6. Протоколи засідань кафедри є
малоінформативні та не містять інформації про якісні зміни, як ОП так і окремих ОК. Протоколи лише констатують
введення чи заміну тих чи інших ОК. ЕГ рекомендує вносити до протоколів засідань результати аналізу зауважень та
рекомендацій учасників освітнього процесу та їх обґрунтування (результати анкетування стейколдерів, круглі столи,
результати аналізу ринку праці та інші). 7. На випускових кафедрах не приділяється належна увага висвітленню
здобутків та кар’єрного шляху колишніх випускників. ЕГ рекомендує гаранту ОП та кафедрі машинобудування
збирати інформацію про кар’єрне зростання випускників шляхом комунікації з ними безпосередньо. Це дозволить
запрошувати успішних випускників даної ОП на тематичні заходи, щоб поділитись досвідом.
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III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Наявні цілі освітньо-професійної програми «Будівельна техніка та автомобілі» сформульовані досить чітко та
спрямовані на підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми галузевого машинобудування. У
відомостях про самоаналіз наведено ціль ОП у відповідності до стратегічної мети ОДАБА та представлені в загальних
поняттях (https://odaba.edu.ua/upload/files/Misiya_ta_tsili_osvitnoi_diyalnosti.pdf). Місія освітньої діяльності ОДАБА
досить широко сфокусована і полягає в підготовці конкурентоспроможних кадрів для усіх форм власності, наукових
та освітніх установ, органів державної влади і управління. У відомості про самоаналіз представлено Стратегію
розвитку ОДАБА на 2015-2020 роки (https://odaba.edu.ua/upload/files/Srategia_ODABA_1.pdf), що на момент
акредитації мала неактуальний зміст. В процесі дистанційної зустрічі з керівництвом ОДАБА, а саме з ректором
Ковровим Анатолієм Володимировичем повідомив, що нова та актуальна стратегія на 2020-2025 є в наявності та
відповідним чином додана до звіту (https://odaba.edu.ua/upload/files/STRATEGIYA.pdf).

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

Цілі ОП та програмні результати навчання визначені з врахуванням пропозицій стейкхолдерів. Під час дистанційної
зустрічі з гарантом ОП та роботодавцями, встановлено, що всі пропозиції розглянуті та зафіксовані в протоколах, які
надані до запиту (витяг з протоколу №7 засідання студентської ради ІГБЦІ від 28.02.2020 р.; протоколи засідання
кафедри машинобудування ОДАБА: №6 від 30.01.2020 р., №7 від 28.02.2020 р., №8 від 12.03.2020 р., №9 від
24.04.2020 р.). У відомостях про самоаналіз міститься інформація про проведення опитування студентів, але дане
опитування проведено не за даною ОП, а загальне опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінки роботи
викладачів (Доповідь на ректора 14.02.2021 р.).

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

Представлена інформація у відомостях про самоаналіз та інформація отримана під час дистанційних зустрічей
підтверджує тенденції розвитку спеціальності, що частково відповідає «Стратегії ОДАБА»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/STRATEGIYA.pdf). В ОП враховано регіональний контекст та тенденцій розвитку
ринку праці даного регіону, що відповідає «Місії та цілі освітньої діяльності»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Misiya_ta_tsili_osvitnoi_diyalnosti.pdf). В процесі формування цілей та
програмних результатів навчання ОП враховано досвід аналогічних вітчизняних ОП та досвід технічного
закордонних ЗВО. Так, к.т.н. доцентом кафедри Воробєва Т.В., запропоновано вести додатково програмні результати
навчання, що підтверджується протоколом засідання кафедри ОДАБА №7 від 28.02.2020 р. В той же час, із
запропонованих результатів навчання є результати, які вже передбачені Стандартом вищої освіти за спеціальністю
133 «Галузеве машинобудування» №1422 від 17.11.2020 р., а саме «Здійснювати інженерні розрахунки для
вирішення складних задач і практичних проблем у галузевому машинобудуванні». В процесі дистанційної зустрічі з
гарантом ОП та подальшої зустрічі з НПП встановлено, що подібне формулювання було помилковим та в проекті
нової редакції ОП здійснені відповідні корегування
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Proekt_OPP_133_Budivelna_tehnika_ta_avtomobili.pdf).

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.
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Під час аналізу відомості про самооцінку та знайомство з ОП, зазначено що під час розробки ОП враховано Стандарт
вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» №1422 від 17.11.2020 р. В той же час експертною
групою встановлено, що представлена ОП затверджена за пів року до введення в дію Стандарту вищої освіти, а саме
24.05.2020 р (https://odaba.edu.ua/upload/files/OPP_133_Mag_2020_1.pdf). В процесі дистанційної зустрічі з
гарантом ОП надано роз’яснення, щодо врахування вимог Стандарту вищої освіти здійснювалось на основі проекту
даного стандарту.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Дана освітньо-професійна програма враховує регіональний контекст із огляду тенденцій розвитку ринку праці
даного регіону. Представники роботодавців високо оцінюють підготовку випускників та якісний рівень фахової
підготовки.

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

На думку експертної групи слабко визначена унікальність освітньо-професійної програми. В стратегії та місії ОДАБА
досить не чітко представлено напрямок розвитку за даною ОП. Процедура оновлення ОП потребує дещо
ефективніших інструментів для залучення стейкхолдерів з метою подальшого якісного її покращення. Експертною
групою рекомендується підчас оновлення ОП врахувати унікальність ОП у відповідності до регіонального контексту
та тенденцій розвитку спеціальності. До стратегії та місії ОДАБО вести розширення, щодо напрямку розвитку
спеціальності «Галузеве машинобудування».

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітньо-професійна програма в контексті Критерію 1 має достатній рівень узгодженості за підкритеріями 1.1 та 1.2.
Несуттєвими є слабкі сторони за підкритерієм 1.3, що потребує ширшого врахування в стратегії та місії ОДАБА
напрямку розвитку спеціальності «Галузеве машинобудування». Доцільно врахувати досвід ширшого кола
іноземних ОП. Несуттєвими є слабкі сторони за підкритерієм 1.4., щодо досягнення результатів, потребує
врахування всіх вимог наявного Стандарту вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» №1422
від 17.11.2020 р.

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).

Загальний обсяг освітньо-професійної програми «Будівельна техніка та автомобілі» становить 90 кредитів ЄКТС, що
відповідає нормативним вимогам статті 5 Закону України «Про вищу освіту» та Стандарту вищої освіти за
спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» №1422 від 17.11.2020 р. Кількість вибіркових компонентів складає
23 кредити (25% від загального обсягу ОП). Загальний обсяг обов’язкових компонентів складає 67 кредитів (75% від
загального обсягу ОП). Під час аналізу ОП експертною групою встановлено, що обсяг практики передбачено в
розміри 6 кредитів (https://odaba.edu.ua/upload/files/OPP_133_Mag_2020_1.pdf), в той же час Стандарту вищої
освіти передбачено мінімальний поріг не менше 10 кредитів ЄКТС (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/11/17/133-haluzeve-mashynobuduvannya-mahistr.pdf). В процесі дистанційної
зустрічі з гарантом ОП, встановлено, що обсяг практики був визначений ще до початку дії Стандарту вищої освіти,
таким чином, даний обсяг планується включити в нову редакцію оновленої ОП
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Proekt_OPP_133_Budivelna_tehnika_ta_avtomobili.pdf).
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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.

Відповідно до аналізу освітньо-професійної програми встановлено, що загальний обсяг становить 18 компонентів, з
них: 12 обов’язкових (2 – загальних, 10 – спеціальних (фахових) компонентів); 6 вибіркових (1 – загальний, 5 –
спеціальних (фахових) компонентів). До ОП включенні не всі загальні компоненти, які передбачені Стандартом
вищої освіти, а саме: не включено ЗК4 (додано інший зміст компоненту). Під час дистанційної з гарантом ОП,
встановлено, що ЗК невраховані з причини відсутності затвердженого Стандарту вищої освіти на момент розробки
ОП. Таким чином, в проекті нової редакції ОП передбачено внесення відповідних коректив
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Proekt_OPP_133_Budivelna_tehnika_ta_avtomobili.pdf). Навчальний план
відповідає змістовності та забезпечує повноцінне викладання дисциплін
(https://odaba.edu.ua/upload/files/NP_133_Mag_2020.pdf). Загальний обсяг обов’язкових компетентносте складає -
67 кредити (75% від загального обсягу ОП), з них 6 кредитів загальні компоненти та 61 кредит спеціальні (фахові)
компоненти. Кількість вибіркових компонентів складає 23 кредити (25% від загального обсягу ОП). Таким чином,
представлена матриця відповідності освітніх компонентів підтверджує, що обов’язкові компоненти ОП в повній мірі
можуть забезпечити ПРН (https://odaba.edu.ua/upload/files/OPP_133_Mag_2020_1.pdf). Під час дистанційної
зустрічі роботодавці високо відзначили підготовку здобувачів вищої освіти. Зокрема, головний конструктор ООО
НВО «Агро-Симо-Машбуд» Познар Сергій Станіславович, інженер-механік Колективного підприємства «Будова»
Костюк Олексій Аркадійович мали можливість підтвердити достатній фаховий рівень випускників за даною ОП.

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

Зміст ОП повністю відповідає предметній області спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». Аналіз
навчального плану за 2018 рік (https://odaba.edu.ua/upload/files/NP_133_Mag_2018.pdf) та за 2020 рік
(https://odaba.edu.ua/upload/files/NP_133_Mag_2020.pdf) враховує суттєві відмінності, що свідчить про певну
активність робочої групи щодо оновлення ОП. Позитивним є внесення вибіркових компонентів та ряд нових
дисциплін. Представлений навчальний план складається з циклів дисциплін загальної та спеціальної підготовки
(https://odaba.edu.ua/upload/files/NP_133_Mag_2020.pdf). В навчальному плані представлені окрім обов’язкових
компонентів також і вибіркові, що в свою чергу розділені на загальну і спеціальну підготовку.

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

Аналіз представленої освітньо-професійної прогами та відомостей про самоаналіз на предмет формування
індивідуальної освітньої траєкторії підтвердив наявність такого інструменту за ОП. Таким чином, в ОП
забезпечується вибіркова компонента в складі 23 кредитів ЄКТС, що відповідає мінімально допустимому обсягу в
25% відповідно до пункту 15 частини першої статті 62 Закону України «Про вищу освіту». Вибір вибіркових
дисциплін визначено Положенням
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_vivchennya_vibirkovih_navchalnih_distsiplin.pdf) де
відповідно до пункту 2.4 визначено мінімальну кількість студентів для зарахування до даної дисципліни. Таким
чином, враховуючи що кількість студентів на другому (магістерському) рівні за даною ОП не досягає мінімального
рівня, умова вибірковості дещо сумнівна. В процесі дистанційної зустрічі з здобувачами вищої освіти за даною ОП,
встановлено здобувачі вищої освіти цілком задоволені процесом вибору дисциплін і зауважень та пропозицій не
мають. Процедура вибору вибіркових дисциплін при умові якщо не записалась мінімально необхідна кількість
здобувачів (5 здобувачів), деканат повідомляє здобувачі про неможливість викладання даної дисципліни відповідно
до пункту 2.4 та 2.5 Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_vivchennya_vibirkovih_navchalnih_distsiplin.pdf).

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

Під час аналізу освітньо-професійної програми встановлено, що об’єм практичної підготовки не відповідає
мінімально допустимому об’єму відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве
машинобудування» №1422 від 17.11.2020 р., а саме передбачено за ОПП - 6 кредитів при мінімально необхідній
кількості в 10 кредитів ЄКТС. Під час дистанційної зустрічі з гарантом ОП, встановлено, що проекті нової редакції
ОП передбачено внесення відповідних зауважень
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Proekt_OPP_133_Budivelna_tehnika_ta_avtomobili.pdf). Практична підготовка за
даною ОП формується у вигляді переддипломної практики та проводиться після закінчення 2 семестру і входить до
складу обов’язкової компоненти, що регламентується «Положенням про організацію практик студентів ОДАБА»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_praktik_studentiv_ODABA_1.pdf). Цілі, завдання та
тенденції розвитку практичної підготовки зі слів гаранта ОП формується в процесі співпраці з роботодавцями про
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що роботодавці підтвердили під час дистанційної зустрічі. Співпраця з роботодавцями відбувається на основі
наявних договорів, що надані до запиту, а саме: ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор»; ТОВ «Контакт»; ТОВ
«АВТОГРУП ОДЕСА». За результатами дистанційної зустрічі з роботодавцями та здобувачами вищої освіти
встановлено наступне, що вони цілком задоволені практичною підготовкою, що фактично підтверджується
наявними рецензіями роботодавців: заступника директора ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор» Іванов Д.І.;
інженер-механіка Колективного підприємства «Будова» Костюк О.А; головного конструктора ООО НВО «Агро-
Симо-Машбуд» Познар С.С.

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

В процесі детального аналізу відомостей про самоаналіз та проведені дистанційних зустрічей з гарантом ОП і НПП
підкреслено, що ОП цілком забезпечує набуття здобувачами вищої освіти необхідних навичок soft skills, зокрема
ФК2, що забезпечується в процесі вивчення дисципліни ОК10 та ФК1, ФК6, ФК11, що забезпечується в процесі
вивчення дисциплін ОК6, ОК8. В процесі зустрічі зі здобувачами вищої освіти за даною ОП встановлено, що вони
цілком володіють необхідними навичками комунікації та вміють аргументувати свою думку.

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

В процесі дистанційного обговорення з гарантом ОП та НПП, що ними були враховані вимоги НРК України. В
проекті нової редакції ОП більш ширше представлені вимоги, що читко сфокусовані у відповідності до Стандарту
вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» №1422 від 17.11.2020 р.

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.

Детально проаналізувавши навчальний план (https://odaba.edu.ua/upload/files/NP_133_Mag_2020.pdf) та за
результатами дистанційного обговорення з НПП та здобувачами вищої освіти встановлено, що обсяг аудиторної
роботи складає 612 год (22,67%) та самостійної роботи 2088 год (77,3%). В свою чергу аудиторні години побудовані
наступним чином: лекції – 310 (50,7%); лабораторні – 0 (0%); практичні 302 (49,34%). В процесі дистанційного
обговорення зі здобувачами вищої освіти наявних скарг та зауважень на надмірне навантаження чи недостатню
самостійну роботу не надходило.

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.

Дуальна форма освіти в ОДАБА не запроваджена, але в процесі дистанційного обговорення з гарантом та
роботодавцями, встановлено що зацікавленість в такій формі навчання є.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Дана освітньо-професійна програма відповідає предметній області спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».
Гарною практикою є активне долучення роботодавців до практичної підготовки здобувачів вищої освіти, що
підтверджується наявними договорами співпраці з: ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор»; ТОВ «Контакт»; ТОВ
«АВТОГРУП ОДЕСА».

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

На думку експертної групи до слабких сторін відноситься неповне врахування вимог Стандарту вищої освіти за
спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» №1422 від 17.11.2020 р., щодо освітніх компонентів та врахуванням
нормативних вимог НКР України. Експертною групою рекомендується передбачити внесення відповідних вимог,
щодо освітніх компонентів та програмних результатів навчання згідно Стандарту вищої освіти та врахувати
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мінімально допустимий об’єм практичної підготовки здобувачів вищої освіти за ОП. На думку експертної групи
слабкою визначено індивідуальну освітню траєкторію, так як наявна процедура вибору вибіркових дисциплін дещо
обмежує право індивідуальності здобувачів вищої освіти. Експертною групою рекомендується змінити вимоги
вибіркових дисциплін, щодо необхідної мінімальної кількості зарахування здобувачів вищої освіти до «Положення
про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін». Розглянути можливість впровадження дуальної
форми освіти за даною ОП.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Освітньо-професійна програма в контексті Критерію 2 має достатній рівень узгодженості за підкритеріями 2.3, 2.4,
2.6, 2.7 та 2.8. Несуттєвими є слабкі сторони за підкритеріями 2.1, 2.2 та 2.5, щодо обсягу практичної підготовки,
включення обов’язкових компетентностей з програмними результатами навчання у відповідності до Стандарту
вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» №1422 від 17.11.2020 р. Експертна група відносить
дані недоліки до несуттєвих так як в процесі акредитації ЗВО представлено новий проект ОП (на стадії внесення
змін) з врахуванням даних недоліків
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Proekt_OPP_133_Budivelna_tehnika_ta_avtomobili.pdf). Несуттєвими є слабкі
сторони за підкритерієм 2.9, щодо впровадження дуальної форми освіти. Експертна група відносить даний недолік
до несуттєвих так як в процесі акредитації керівництво ЗВО розглядає можливість впровадження дуальної форми
освіти в ОДАБА.

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 на навчання за відповідною ОП здійснюються на основі загальних правил прийому ОДАБА
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_Odeskoi_derzhavnoi_akademii_budivnitstva_ta_arhitekturi_v_
2021_rotsi_1.pdf)/ В процесі дистанційного обговорення з адміністративним персоналом встановлено, що наявні
правила та загальні положення мають чіткий зміст та є цілком зрозумілі, дискримінаційних положень не виявлено.
На офіційному сайті ЗВО присутня вся необхідна та достатня інформація для правила та умови вступу
(https://odaba.edu.ua/enrollee/acceptance-commission/admission-rules), (https://odaba.edu.ua/enrollee/acceptance-
commission/admission-rules).

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

Експертною групою підтверджено наявність необхідних норм та правил для вступної компанії із спеціальності 133
«Галузеве машинобудування» за відповідною ОП на базі ступеня «бакалавр» необхідне обов’язкове ЗНО з
англійської мови та фахового вступного випробування
(https://odaba.edu.ua/upload/files/133_magistr_MSH_programa_spivbesida_2.pdf). Також передбачено додаткове
вступне випробування для осіб, які з неспоріднених спеціальностей. В ЗВО наявна програма, що містить перелік
питань та критерії оцінювання. Враховуючи наявність умов та правил надає можливість сформувати висновок, що
вступ на навчання за освітньо-професійною програмою «Будівельна техніка та автомобілі» враховує необхідні та
достатні особливості даної 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.

Згідно до відомостей про самоаналіз та наявних джерел інформації експертною групою встановлено, що процес
визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти з інших ЗВО регулюється загальними документами ОДАБА
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_Odeskoi_derzhavnoi_akademii_budivnitstva_ta_arhitekturi_v_
2021_rotsi_1.pdf). В ОДАБА передбачено процедуру визнання академічної різниці для здобувачів вищої освіти з
інших ЗВО шляхом перезарахування кредитів. В процесі дистанційної зустрічі з здобувачами вищої освіти
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встановлено, що вони достатньо поінформовані про таку можливість та сповна ознайомлені з відповідними
документами. На момент акредитації перезарахування академічної різниці за результатами з інших ЗВО 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.

Експертною групою встановлено, що ОДАБА розроблено та затверджено «Положення про порядок визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті ОДАБА»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozh_viznannya_rezultativ_neformalnoi_osviti.pdf). В процесі дистанційного
обговорення зі здобувачами вищої освіти встановлено, що вони цілком поінформовані про таку можливість. На
момент проведення акредитації фактів визнання результатів навчання у неформальній освіти не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Наявні правила вступу до ОДАБА є чіткими та зрозумілими. Представлені правила визнання результатів навчання
отриманих у неформальній освіті. Доступна процедура визнання академічної різниці для здобувачів вищої освіти з
інших ЗВО.

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

На думку експертної групи є необхідність спрощення процедури визнання результатів у неформальній освіті.
Процедура яка передбачена наявним положенням потребує надання підтверджувальних документів (сертифікати,
свідоцтва, освітні програми тощо), що підтверджують необхідні результати навчання що отримані здобувачем вищої
освіти. Після підтвердження на рівні першого проректора ОДАБА формується комісія, яка по суті і визначає
зарахування чи не зарахування результатів навчання.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Представлена ОП в цілому відповідає Критерію 3. Експертною групою запропоновано спростити порядок
перезарахування результатів отриманих в ході неформальної освіти, що представлено в положенні.

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.

Проведений експертною групою аналіз показав, що заявлені в освітній програмі форми та методи навчання і
викладання загалом сприяють досягненню заявлених цілей та програмних результатів навчання, а також
відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи відповідно до
"Положенням про організацію освітнього процесу ОДАБА" (https://cutt.ly/tEUXkf5). Так, здобувач Бригадир Дмитро
зазначив, що перебуває на переддипломній практиці, але не зміг чітко назвати тему магістерської роботи. Проте
вказав, що кінцевий варіант теми магістерських досліджень буде сформовано за результатами практики.
Визначення рівня задоволеності здобувачів ОП відбувається за результатами опитування, що проводиться відділом
моніторингу та якості освіти. Здобувачі даної ОП Захарін Владислав та Бригадир Дмитро підтвердили, що приймали
участь в анкетуванні. Керівник відділу Крюковська-Тележенко Світлана Андріївна під час дистанційної зустрічі
вказала, що анкетування проводиться лише раз на рік та не аналізується окремо за інститутами чи ОП. Результати
анкетування були надані гарантом ОП та долучені до звіту експертної групи. Проте експертна група зауважила, що
надані результати анкетування не містять конкретики, щодо окремих ОП. Приведена зведена інформація за
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результатами опитування 130 респондентів усіх ОП ОДАБА. Рівень задоволеності здобувачів ОП "Будівельна техніка
та автомобілі" із наданої інформації встановити неможливо. Експертна група рекомендує відділу моніторингу та
якості освіти проводити анкетування за окремими ОП чи хоча б галузями знань на регулярній основі (2-3 рази на
рік). Дистанційна зустріч із здобувачами даної ОП показала, що у них наявна можливість під час бесід із НПП,
проведення аудиторних занять висловлювати своє ставлення, зауваження та пропозиції з організації освітнього
процесу, вдосконалення ОП та ефективності роботи НПП. За запитом експертної групи, ЗВО в лиці гаранта ОП,
надав інформацію, що навчально-методичні матеріали, робочі програми актуальних дисциплін даної ОП розміщені
у відкритому доступі на сторінці кафедри машинобудування (https://cutt.ly/5EIqhkn). Здобувачі під час зустрічі
підтвердили, що їм забезпечено розширений доступ до навчальних, навчально-методичних і інших матеріалів, що
застосовуються у освітньому процесі. В навчальному процесі активно використовуються дистанційні технології
(meet, zoom, google-сервіси). На запит експертної групи про доступ до навчально-методичної платформи у системі "G
suite for education" гарант ОП надав лише лише електронні адреси НПП та посилання на конференції у Meet. Що не
є прикладом навчально-методичної платформи чи віртуального навчального середовища. Експертна група може
стверджувати, що загалом здобувачі ОП "Будівельна техніка та автомобілі" задоволені методами навчання і
викладання за ОП. Проведена дистанційна зустріч із НПП ОП підтвердила, що НПП ОДАБА вільно обирають
методи навчання та викладання. Отже, ЕГ робить висновок щодо відповідності ОП підкритерію 4.1.

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).

В ході дистанційних зустрічей із здобувачами вищої освіти даної ОП встановлено, що вони володіють
корпоративною поштою. Офіційний сайт ЗВО надає можливість здобувачам вищої освіти: пройти анкетування,
дізнатись свій розклад занять і сесій та необхідну інформацію про освітній процес загалом (https://odaba.edu.ua/) у
вкладці "Студентам". Аналогічна інформація розміщена на сайті кафедри (https://mashbud.wixsite.com/mysite) у
вкладці "Студентам". В ході дистанційних зустрічей здобувачі підтвердили, що сайт ЗВО та сайт кафедри надає
можливість дізнатись всю необхідну інформацію про освітній процес. Студенти даної ОП широко використовуються
можливості електронної бібліотеки (https://odaba.edu.ua/library) ОДАБА, де для відповідних ОК розміщено
методично забезпечення (https://cutt.ly/YEIa0TL) на google-диску (https://cutt.ly/IEIa37Z). Під час дистанційних
зустрічей із НПП та здобувачами даної ОП підтверджено, що на вступному занятті НПП надають усю необхідну
інформацію про освітні компоненти та доводять до відома здобувачів критерії оцінювання. Скарг про недостатню
проінформованість від здобувачів даної ОП експертна група не отримала. Експертна група відзначає, що в багатьох
ОК відсутні лекції (наприклад https://cutt.ly/1EIs8na, https://cutt.ly/AEIs7X7, https://cutt.ly/DEIdqZ4), а в деяких і
методичні рекомендації (наприклад https://cutt.ly/AEIs7X7). А тому існує гостра проблема створення віртуального
навчального середовища де були б розміщені усі необхідні складові ОК. Разом з тим, ЕГ вважає, що достатня
кількість інформації щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку і критеріїв оцінювання ОК
висвітлені в робочих програмах, які є у відкритому доступі. Тому експертна група робить висновок про несуттєві
недоліки ОП у контексті підкритерію 4.2.

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

Відомості самооцінювання не містили конкретики, щодо участі здобувачів даної ОП у НДР кафедри
машинобудування. На запит ЕГ гарант ОП надав перелік тем НДР кафедри (додається до звіту), що містить перелік
студентських публікацій та участі в конференціях. Проте, в цьому переліку відсутні запрошені на дистанційну
зустріч здобувачі Захарін Владислав та Бригадир Дмитро, що ускладнює підтвердження наданої інформації.
Інформація про щорічні олімпіади не має прямого відношення до даної ОП. Перелік затверджених НДР кафедри не
дозволяє встановити ЕГ чи до них залучені здобувачі даної ОП. Гарант ОП надав інформацію про три публікації
матеріалів конференцій та тез доповідей: Патакі Д.В. Дослідження пружних характеристик добавки в бетонну суміш
та кераміку. XXXІ Всеукраїнська конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених. Одеса, ОДАБА, 2021, 1-2
червня 2021 р.; Муллин Б.С. Податливость кругового консольного бруса / Б. С. Муллин, (студ. гр.МШ-411), А. А.
Жданов. Збірка студ. наук. праць. О: ОДАБА, 2020; Михайлов Я.В. Використання Autodesk inventor в дипломному
проектуванні. . Збірка студ. наук. праць. О: ОДАБА, 2020. с. 257-261. Проте, вказані здобувачі не були запрошені на
зустріч з ЕГ. Спілкування ЕГ з присутніми на дистанційній зустрічі стейкхолдерами та аналіз документації ОП
встановив, що на сьогодні існують можливості використання матеріально-технічної бази фірм-партнерів для
проведення досліджень здобувачами даної ОП. Так, головний конструктор ООО НВО «Агро-Симо-Машбуд» Познар
С. С. та інженер-механік Колективного підприємства «Будова» Косюк О. А. під час зустрічі вказали, що співпраця в
цьому напрямку можливе, але на сьогодні не ведеться. Кафедра машинобудування та ОП "Будівельна техніка та
автомобілі" мають підписану угоду та філіал кафедри із ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор». Проте, внаслідок
проблем технічного характеру (поганий зв’язок) ЕГ не змогла поспілкуватись та підтвердити цю інформацію із
заступником директора цього підприємства Івановим Д. І. Гарант ОП надав презентаційний матеріал
(https://cutt.ly/aEI7PSF) про наявність екскурсії на підприємстві. В ході дистанційних зустрічей із здобувачами
встановлено, що вони мають можливість знайомитися з організацією наукових досліджень і безперешкодний доступ
для роботи в лабораторіях ЗВО, де мають можливість вести власні наукові дослідження, оформити та презентувати
його результати. Науковий потенціал ОП володіє невикористаним резервом. Експертна група рекомендує
активніше залучати здобувачів до наукової роботи, участі в міжнародних наукових конференціях та підвищити
рівень публікаційної активності. Також рекомендовано більш активно використовувати можливості стейкхолдерів в
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наукових цілях, зокрема ООО НВО «Агро-Симо-Машбуд» та Колективного підприємства «Будова». Загалом ЕГ
ввачає, що здобувачі мають можливість поєднувати навчання і дослідження під час реалізації ОП «Будівельна
техніка та автомобілі». Отже, ЕГ робить висновок щодо достатньої відповідності ОП підкритерію 4.3.

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

Дистанційні зустрічі із НПП, а також аналіз наданої у відповідь на запит інформації про досягнення у професійної
діяльності НПП (додається до звіту) дозволяє стверджувати, що викладачі задіяні на ОП ведуть активну наукову та
методичну діяльність. Зокрема, наявність публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку
міжнародних наукометричних баз: зав. каф., гарант ОП Бондаренко А.Є. (Scopus ID: 57216179589) h-index – 1; д.ф-
м.н., проф. Плотнікова А.В. (Scopus ID: 8613278800) h-index – 8; д.ф-м.н., проф. Вашпанов Ю.О. (Scopus ID:
25633083500) h-index – 4. Поряд з тим не вдалось знайти у наукометричних базах Scopus та Web of Science наступні
праці: зав. каф. Іноземних мов Мар’янко Я.Г. (Maryanko Y. G. Professional language is a specialized subsystem of the
language that serves the design industry. Types of special lexical unit in the design subsystem / Y. G. Maryanko, O. Y.
Zaitseva // Philological science : development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium
:Collective monograph. – Riga : Izdevnieciba ―Baltija Publishingǁ, 2018. – P. 245–261). Необхідність регулярного
оновлення змісту освіти на основі наук. досягнень і сучасних практик закладена у базовому документі ЗВО -
Стратегії розвитку ОДАБА: (https://cutt.ly/AEOb7bo). Дистанційні зустрічі із НПП, здобувачами та адміністративним
персоналом підтверджують активну участь НПП в оновленні ОК та в цілому ОП. Зокрема підтверджено, що наукові
досягнення та сучасні практики дослідження впроваджуються в навчальний процес на основі студентоцентрованого
підходу. ЕГ рекомендує гаранту ОП проводити анкетування стейкхолдерів з метою покращення якості даної ОП. На
сьогодні недостатньо розкриті можливості залучення здобувачів ОП до реалізації НДР, що ведуться на кафедрі.
Аналіз силабусів та робочих програм дозволяє ЕГ стверджувати, що більшістю викладачів здійснюється оновлення
змісту ОК на основі найновіших досягнень. Надані гарантом ОП протоколи засідань (№6 від 30.01.20; №7 від
28.02.20; №8 від 12.03.20; №9 від 24.04.20) є малоінформативні та не містять інформації про якісні зміни, як ОП
так і окремих ОК. Протоколи лише констатують введення чи заміну тих чи інших ОК. ЕГ рекомендує більш детально
описувати зміни та їх обґрунтування (результати анкетування стейколдерів, круглі столи, результати аналізу ринку
праці та інші). В цілому проведений ЕГ аналіз свідчить, що можна казати, в основному, про оновлення змісту освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик під час реалізації ОП, але цей напрямок роботи потребує
покращення. ЕГ робить висновок про несуттєві недоліки ОП у контексті підкритерію 4.4.

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

Зустрічі із ректором, проректорами, керівництвом інституту та кафедри, НПП, здобувачами дозволяють зробити
висновок про можливість академічного обміну здобувачів ОДАБА із провідними ЗВО ЄС. Ректор ЗВО під час
дистанційної зустрічі розповів про плани налагодження обміну здобувачами із ЗВО Хорватії. Науково-педагогічні
працівники та здобувачі вищої освіти університету мають можливість приймати участь у міжнародних проектах. На
сайті ЗВО міститься у відкритому доступі актуальна інформація про гранти та стипендійні програми
(https://cutt.ly/uEPvqUd). Загалом на сайті розміщується актуальна інформація про можливості навчання,
стажування й обміну студентами за кордоном у рамках програм Erasmus+, (https://cutt.ly/lEPPd0v) у ЗВО Польщі,
Хорватії, Румунії, Греції. Здобувачі освіти та НПП на ОП мають вільний доступ до наступних міжнародних
інформаційних ресурсів, зокрема: Google Scholar, Scopus та ін. Згідно відомостей про самооцінювання та
дистанційних зустрічей із здобувачами програми академічної мобільності поки що не реалізовувалась на ОП. Проте,
робота в цьому напрямку ведеться.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Сильними сторонами реалізації ОП „Будівельна техніка та автомобілі” є те, що форми навчання і викладання
сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей та програмних результатів навчання, відповідають
вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Важливим є наявність публікацій у
НПП як даної ОП так і кафедри загалом у виданнях, які включені до авторитетних міжнародних наукометричних
баз Scopus, зокрема: зав. каф., гарант ОП Бондаренко А.Є. (Scopus ID: 57216179589) h-index – 1; д.ф-м.н., проф.
Плотнікова А.В. (Scopus ID: 8613278800) h-index – 8; д.ф-м.н., проф. Вашпанов Ю.О. (Scopus ID: 25633083500) h-
index – 4. Усі здобувачі отримали корпоративні пошти, облікові записи та можливість вільного доступу до
міжнародних інформаційних ресурсів (GoogleScholar, ORCID, Scopus). Спостерігається комплексність застосування
форм, методів навчання і викладання та матеріально-технічного забезпечення, які разом забезпечують досягнення
цілей та програмних результатів навчання за ОП.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

Слабкими сторонами ОП у контексті Критерію 4 є наступні: 1. Відсутність цілісної навчально-методичної
платформи, оскільки "G suite for education" є лише "послугою від Google незалежно настроюваної версії декількох
продуктів Google", а не прикладом віртуального навчального середовища. ЕГ рекомендує розглянути можливість
впровадження в освітньому процесі платформи MOODLE (чи аналога), яка б уможливлювала розміщення усіх
складових НМК та інструментів контролю знань на одній платформі; 2. Відсутність на офіційному сайті ЗВО
результатів моніторингу зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів для даної ОП. ЕГ рекомендує проводити не менше
двох разів на рік анкетування стейкхолдерів та враховувати їх побажання при внесенні змін, як до окремих ОК так і
ОП в цілому; 3. До слабких сторін слід віднести необхідність подальших кроків до активізації процесу залучення
здобувачів вищої освіти ОП „Будівельна техніка та автомобілі” до програм академічної мобільності.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОП характеризується достатнім рівнем використання сучасних форм та методів навчання та викладання дисциплін,
що уможливлює досягнення заявлених у ОП цілей та програмних результатів навчання. Вказані недоліки та
рекомендації не є критичними для ефективного функціонування даної ОП. Під час дистанційних зустрічей із НПП,
адміністрацією ЗВО та гарантом ОП встановлено, що ведуться активні кроки в цьому напрямку. ОП має достатній
рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 4.1, 4.2, 4.3 та 4,4 та недостатній за
підкритерієм 4.5. Виходячи з релевантності викладеної інформації та підтверджуючих її фактів, питомої ваги
окремих підкритеріїв в генеруванні підсумкової оцінки, можна зробити висновок щодо достатньої відповідності ОП
Критерію 4 (з незначними недоліками).

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.

Проаналізувавши результати онлайн інтерв’ювання здобувачів вищої освіти за ОП,експертна група дійшла
висновку, що форми контрольних заходів і критерії їх оцінювання є достатньо зрозумілими для студентів, вони
заздалегідь оприлюднені на веб-сторінці https://odaba.edu.ua/ Бесіди зі студентами та представниками
студентського самоврядування показали, що здобувачі вищої освіти недуже змістовно але знають про те, які форми
контрольних заходів та методи оцінювання використовуються для кожної дисципліни, проте не повністю володіють
інформацією щодо розподілу балів за кожен вид робіт із деяких дисциплін.

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

Проаналізувавши сайт https://odaba.edu.ua/ та відомості СО експертна група прийшла до висновку що згідно до ОП
атестація здійснюється у формі публічного захисту магістерської роботи. Роботи передбачають розв’язання
складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми у сфері ОП. Строки проведення випускної атестації
визначаються графіком навчального процесу ОДАБА. Форми атестації ОП https://cutt.ly/fEJBNcc відповідають СВО
за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

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

Процедура проведення контрольних заходів, повторної здачі та оскарження результатів здійснюється згідно
«Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти»
http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti. та «Положення про
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систему оцінювання знань та вмінь студентів у ОДАБА» https://cutt.ly/BEJNad2. https://cutt.ly/BEJNad2.
Навчальний план є основою для складання графіку навчального процесу, де вказані терміни проведення
контрольних заходів. В силабусах навчальних дисциплін містяться зміст контрольних заходів з вказівкою кількості
годин та розподілом балів.В процесі поточного контролю, оцінюються: рівень знань у відповідях та виступах;
активність під час обговорення проблемних питань на практичних заняттях; вміння виконувати практичні
розрахункові (розрахунково-графічні) завдання; виконання і захист лабораторних робіт; результати контролю у
формі тестів тощо. Оцінка з поточного контролю розраховується як середня арифметична оцінка після проведення
останнього заняття у семестрі.

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.

Проаналізувавши сайт ОДАБА,онлайн зустрічі та відомості СО експертна група дійшла до висновку що:Політика,
стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності в ОДАБА у наступних нормативно-правових
документах: «Положення про внутрішнє забезпечення якості» https://cutt.ly/sEJNH9z , «Положення про
організацію освітнього процесу ОДАБА» https://cutt.ly/mEJNCfE, «Кодекс академічної доброчесності ОДАБА»
https://cutt.ly/dEJN5oR «Положення про атестаційну випускну роботу (магістр)» https://cutt.ly/JEJMe6S Дані
документи направлені на підтримку ефективної системи дотримання академічної доброчесності, що поширюється
на наукові та навчально-методичні праці усіх учасників освітнього процесу. Також під час онлайн-зустрічі з
керівництвом ЗВО викладачі регулярно інформуються щодо засад академічної доброчесності у їх діяльності, а також
на факультетських радах, засіданнях кафедри. Під час онлайн-зустрічі зі здобувачами вищої освіти з’ясувалося, що
вони достатньо обізнані із процедурою перевірки майбутніх кваліфікаційних робіт на плагіат.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

У ЗВО визначені політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності, що є чіткими та
зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу, зокрема для здобувачів вищої освіти. Стандарту академічної
доброчесності ОДАБА у переважній більшості дотримується учасниками освітнього процесу.

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

1. Здобувачі вищої освіти не до кінця ознайомлені з критеріями оцінювання здобувачів вищої освіти. Експертна
група рекомендує:покращити обізнаність здобувачів вищої освіти щодо критерій оцінювання здобувачів вищої
освіти а саме інформацію щодо розроділу балів за кожен вид робіт із деяких дисциплін.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Під час аналізу підкритеріїв даного критерію експертною групою виявлені незначні невідповідності (оцінювання
здобувачів вищої освіти, а саме здобувачі вищої освіти не до кінця ознайомлені з критеріями оцінювання здобувачів
вищої освіти.), які станом на сьогодні не є критичними та можуть бути виправлені найближчим часом. Таким
чином, за даним критерієм ОП може бути оцінена на рівні В.

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.
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Детальний аналіз професійної та академічної кваліфікації задіяних до реалізації даної ОП науково-педагогічних
працівників дозволяє досягнути визначених даною ОП цілей та програмних результатів навчання. Відповідність
кваліфікації викладачів для досягнення програмних результатів за закріпленими за ними освітніх компонентів
підтверджується науковими ступенями, вченими званнями, дипломами про вищу освіту та публікаційною
активністю. Гарант ОП, завідувач кафедри Бондаренко А.Є. надав ЕГ розгорнуту інформацію (додається до звіту)
про НПП, що забезпечують обов'язкові ОК. ЕГ вважає за потрібне відзначити: к.т.н., доцента, завідувача кафедри
машинобудування Бондаренка А.Є участь у міжнародних наукових стажуваннях за програмами «Педагогічні
підходи в системі освіти ЄС» та «Педагогічні підходи в системі освіти ЄС» (Університеті Північ (м. Вараждин,
Хорватія)) у 2020 році (Scopus ID: 57216179589) h-index – 1; к.ф.н., доцента, завідувача кафедри іноземних мов
Мар'янко Яніни Георгіївної участь у міжнародному науково-педагогічному стажуванні «Організація освітнього
процесу в галузі філологічних наук в Україні та країнах ЄС» (Венеціанський університет Ка’Фоскарі) у 2020 році; д.ф-
м.н., проф. Плотнікова А.В. (Scopus ID: 8613278800) h-index – 8; д.ф-м.н., проф. Вашпанов Ю.О. (Scopus ID:
25633083500) h-index – 4. З дистанційної зустрічі з гарантом, НПП, встановлено, що кадровий потенціал кафедри
машинобудування (9 к.т.н з них 7 доцентів) є достатнім (https://cutt.ly/rESBk64) враховуючи перспективу захисту
докторської дисертації гарантом ОП. Для підтвердження професійної активності НПП задіяних для викладання
обов'язкових та вибіркових ОК, інформації про їх наукові публікації в періодичних виданнях експертною групою
скористалась можливостями пошукової системи (Google scholar) бібліографічних і реферативних баз даних (Scopus
та Web of Science). Експертна група зверталась до гаранта ОП з проханням надати додаткові відомості про НПП
залучених до розробки та викладання обов'язкових освітніх компонентів, отримані матеріали додаються. Можна
стверджувати, що викладачі кафедри машинобудування мають необхідну кваліфікацію для досягнення цілей та
програмних результатів ОК.

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

Дистанційна зустріч із науково-педагогічними працівниками, що забезпечують навчання за ОП "Будівельна техніка
та автомобілі" дозволила встановити обізнаність в механізмі конкурсного відбору. Під час дистанційної зустрічі із
адміністративним персоналом керівник відділу моніторингу та якості освіти Крюковська-Тележенко С.А. зазначила,
що конкурсний відбір ґрунтується на: "професійній відповідності та спроможності НПП забезпечити викладання
відповідно до цілей ОП із врахуванням наявності відповідної освіти, наукового ступеня, вченого звання, наукової
діяльності, наукових та навчально-методичних публікацій з дисциплін викладання". Документом, що регулює цей
процес в ОДАБА є "Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП"
(https://cutt.ly/lED0F5O). Аналіз цього положення дозволяє стверджувати, що наявний чіткий перелік вимог до
претендентів та встановлений належний рівень професійної активності: необхідність постійного підвищення
професійного та наукового рівня, наявність публікацій у наукових фахових виданнях України і періодичних
виданнях інших держав, які включені до наукометричних баз даних. Науково-педагогічні працівники вважають
описану процедуру прозорою та справедливою. Рівень професіоналізму НПП за даною ОП є достатнім для успішної
реалізації ОП "Будівельна техніка та автомобілі".

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

За результатами дистанційних зустрічей з гарантом ОП, представниками адміністрації ЗВО, здобувачами вищої
освіти та представниками роботодавців встановлено, що до реалізації освітнього процесу ОП "Будівельна техніка та
автомобілі" залучено наступних представників роботодавців: ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор», ТОВ НВО
«Агро-Симо-Машбуд» та Колективне підприємство «Будова». Проте, під час дистанційних зустрічей головний
конструктор ТОВ НВО «Агро-Симо-Машбуд» Познар Сергій Станіславович та інженер-механік Колективного
підприємства «Будова» Косюк Олексій Аркадійович зазначили, що співпраця з даною ОП перебуває на початковій
стадії та на сьогодні обмежується лише наданням рецензій та участю в тематичних заходах кафедри. Заступник
директора ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор» Іванов Дмитро Іванович приймає активну участь в реалізації
освітнього процесу ОП "Будівельна техніка та автомобілі" (ДЕК, практика, оновлення МТЗ). Проте експертна група
не змогла поспілкуватись з Івановим Д.І. внаслідок технічних проблем. Тому підтвердити цю інформацію можливо
лише із наданих документів (договорів про проведення практики та зі слів НПП). На запит ЕГ гарант ОП надав 9
угод про проведення практики із провідними підприємствами галузі Одеського регіону (угоди додаються), зокрема:
ФК Слід-1, ТОВ "Контакт", ТОВ БК "Ескадор", Колективне підприємство "Будова", Виробничий підрозділ "Автобаза",
ПП "Автоалекскомфорт", ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса"", АТ "Укрзалізниця", ТОВ "Ейч СНД Січ Партс".
Зокрема один із здобувачів проходить на даний час практику на базі ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса"".
Головний конструктор ТОВ НВО «Агро-Симо-Машбуд» Познар Сергій Станіславович розповів про плани співпраці
та активної участі в розвитку ОП. Матеріально-технічна база цих підприємств може активно використовуватись під
час проходження практик та виїздних занять. Надані протоколи засідань кафедри (№6 від 30.01.20; №7 від
28.02.20; №8 від 12.03.20; №9 від 24.04.20) не дозволяють деталізувати на скільки активну участь приймають
стейкхолдери. ЕГ рекомендує гаранту ОП в протоколах засідань не лише констатувати сам факт наявності зауважень
від роботодавців, а наводити перелік цих зауважень та конкретні приклади їх врахування чи не врахування (із
обґрунтуванням).
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4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.

В ході дистанційних зустрічей із представниками роботодавців, НПП та здобувачів вищої освіти встановлено
залучення професіоналів-практиків для консультацій під час виконання студентських наукових робіт та роботи в
ДЕК спеціальності "Галузеве машинобудування", зокрема: завідувач кафедри машин і обладнання механічних
процесів КНУБА, д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Назаренко Іван Іванович; заступник
директора ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор» Іванов Дмитро Іванович. Інформаційних повідомлень на
офіційному сайті ЗВО про участь професіоналів-практиків у проведенні аудиторних занять на даній ОП не виявлено.
Головний конструктор ТОВ НВО «Агро-Симо-Машбуд» Познар Сергій Станіславович та інженер-механік
Колективного підприємства «Будова» Косюк Олексій Аркадійович в ході розмови, висловились про свою
зацікавленість у проведені семінарів чи вебінарів із здобувачами (у майбутньому). ЕГ рекомендує гаранту ОП
залучати роботодавців, професіоналів-практиків до проведення аудиторних занять на даній ОП, оскільки на даний
час, єдиним прикладом є залучення д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Назаренко Іван Іванович.

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

На запит ЕГ, щодо документів, які засвідчують підвищення кваліфікації викладачів ОП гарант ОП надав розгорнуту
інформацію зведену інформацію (додається до звіту). Ведеться активна робота із підвищення кваліфікації, зокрема:
к.т.н., доцента, завідувача кафедри машинобудування Бондаренка А.Є участь у міжнародних наукових стажуваннях
за програмами «Педагогічні підходи в системі освіти ЄС» та «Педагогічні підходи в системі освіти ЄС» (Університеті
Північ (м. Вараждин, Хорватія)) у 2020 році; к.ф.н., доцента, завідувача кафедри іноземних мов Мар'янко Яніни
Георгіївної участь у міжнародному науково-педагогічному стажуванні «Організація освітнього процесу в галузі
філологічних наук в Україні та країнах ЄС» (Венеціанський університет Ка’Фоскарі) у 2020 році; д.філос.н.,
професор, завідувач кафедри філософії, політології та права Кадієвська Ірина Аркадіївна участь у ІІ Міжнародному
симпозіумі з філософії освіти, мистецтва та історії науки у м. Мугла (Туреччина) SITKI KOCMAN UNIVERSITESI у
2017 році; доценти кафедри машинобудування Жданов Олександр Олександрович та Петров Валерій Миколайович
підвищення кваліфікації на тему Організація проектних робіт машинобудівного напрямку в системі САПР Inventor»
у НВО «АГРО-СИМО-МАШБУД» в 2021 році. Договорів про співпрацю із закордонними ЗВО гарантом ОП не
надано. Під час дистанційної зустрічі із гарантом ОП, керівництвом ЗВО та НПП встановлено, що ведеться активна
роботою із налагодження співпраці із університетами Хорватії. Діюча система стимулювання НПП в ОДАБА
регламентується наступними документами: "Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА"
(https://cutt.ly/HEFiYTJ); "Порядок підвищення кваліфікації НПП" (https://cutt.ly/uEFiPHs); "Порядок проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП" (https://cutt.ly/dEFiG5T); та "Положення щодо
визначення рейтингу НПП" (https://cutt.ly/aEFiXxj). ЕГ рекомендує гаранту активізувати міжнародну діяльність та
заохочувати участь НПП у програмах академічної мобільності та міжнародних наукових проектах.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Під час зустрічі із адміністрацією ОДАБА та гарантом ОП "Будівельна техніка та автомобілі" ЕГ отримала
інформацію, що в ЗВО діє система заохочення за зразкове виконання обов'язків, новаторство, високий рівень
викладацької майстерності. Дана система передбачає нагородження у вигляді вручення грамот, подяк, почесних
знаків, присвоєння почесних звань, державних премій. Щодо конкретних прикладів нагородження ЗВО НПП
задіяних у ОП "Будівельна техніка та автомобілі" встановлені наступні приклади: к.т.н., доцента, завідувача кафедри
машинобудування Бондаренка А.Є нагороджений у 2018 році почесною грамотою ОДАБА, к.т.н., доцент Волобуєва
Т.В. нагороджена у 2020 році почесною грамотою ООДА, к.т.н., доцент Жданов О.О. визнаний "Кращим викладачем
2019 року ОДАБА" та нагороджений Грамотою за професіоналізм.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильними сторонами реалізації ОП „Будівельна техніка та автомобілі” є те, що усі НПП задіяні у викладанні освітніх
компонентів ОП мають науковий ступінь та кваліфікації, більшість і вчене звання пов'язані з фаховими
дисциплінами ОП. Процедури конкурсного відбору викладачів є чітко регламентованими, прозорими та
публічними. ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів. Розвинена система нематеріального стимулювання
викладацької майстерності загалом у ОДАБА. Матеріально-технічна база таких підприємств, як: ФК Слід-1, ТОВ
"Контакт", ТОВ БК "Ескадор", Колективне підприємство "Будова", Виробничий підрозділ "Автобаза", ПП
"Автоалекскомфорт", ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса"", АТ "Укрзалізниця", ТОВ "Ейч СНД Січ Партс" може
активно використовуватись для проходження практик та ознайомлення здобувачів даної ОП із сучасними
технологіями.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.

Слабкими сторонами ОП у контексті Критерію 6 є наступні: Відсутня участь НПП у програмах міжнародної
академічної мобільності або міжнародних наукових проєктах. Протоколи засідань кафедри є малоінформативні та
не містять інформації про якісні зміни, як ОП так і окремих ОК. Протоколи лише констатують введення чи заміну
тих чи інших ОК. ЕГ рекомендує вносити до протоколів засідань результати аналізу зауважень та рекомендацій
учасників освітнього процесу та їх обґрунтування (результати анкетування стейколдерів, круглі столи, результати
аналізу ринку праці та інші). Відсутні реальні приклади залучення професіоналів-практиків до проведення
аудиторних занять на даній ОП за винятком д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Назаренко Іван
Іванович. Під час дистанційних зустрічей представники роботодавців висловили готовність проводити аудиторні
заняття. Тому ЕГ рекомендує гаранту ОП скористатись цією можливістю.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Результати аналізу ОП дозволяють стверджувати, що до реалізації освітнього процесу залучені кваліфіковані НПП із
належними відповідностями, що дозволяє здійснювати належну підготовку здобувачів на високому рівні. Поряд з
цим, ЕГ рекомендує залучати до аудиторних занять професіоналів-практиків із числа роботодавців. Наявність у
ОДАБА партнерських університетів в країнах ЄС створюють передумови для активізації міжнародної діяльності
(академічна мобільність, наукові проекти)як НПП так і здобувачів даної ОП. Виходячи із проаналізованої
інформації, переліку сильних та слабких сторін можна стверджувати, що дана ОП загалом відповідає визначеному
критерію із незначними недоліками.

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.

Матеріально-технічні ресурси ОДАБА є достатніми для реалізації цілей та програмних результатів навчання
освітньої програми, та включають: навчальні приміщення, комп’ютерні класи, спортивні зали, приміщення для
науково-педагогічних працівників, службові приміщення, бібліотеку, гуртожитки, пункти харчування, бази
відпочинку, медичний пункт. В процесі онлайн-експертизи було встановлено, що матеріально-технічні ресурси,
засвідчені у відомостях самооцінювання, реально використовуються ЗВО при реалізації ОП, є доступними для
студентів та викладачів та знаходяться у належному технічному стані. В освітньому процесі використовується
платформа дистанційного навчання Google meet. ЗВО використовує наступні документи: Звіти про фінансову
діяльність https://cutt.ly/nEJ1uW0 та інші документи нормативно-правової бази розміщені на сайті ОДАБА:
https://cutt.ly/3EJ1ahC Навчально-методичне забезпечення сприяє досягненню визначених ОП цілей шляхом:
забезпечення всіх дисциплін методичним супроводженням для курсових, розрахунково-графічних та лабораторних
робіт; комп’ютерним оснащенням; виданням навчальних посібників співробітниками кафедри тощо. Кафедра
машинобудування має свій сайт https://cutt.ly/lEJ1gRB. Є невеличкий недолік це недостатня забезпеченість саме
новою методичною та науковою літературою бібліотечного фонду.

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.

ЗВО забезпечує вільний та безкоштовний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до підрозділів інфраструктури
та інформаційних ресурсів,це підтверджено під час проведення інтерв’ю з учасниками освітнього процесу. Викладачі
та здобувачі ОП мають вільний доступ до фондів та електронних каталогів наукової бібліотеки ОДАБА, де містяться
навчально- методичні матеріали з дисциплін навчального плану https://cutt.ly/aEJ1VH8 В ОДАБА створено
локальну мережу з доступом до високошвидкісного інтернету. Також електронні ресурси, необхідні для реалізації
освітньої програми, є у вільному доступі для здобувачів та викладачів у комп’ютерних класах як для аудиторної, так і
для самостійної роботи. Комп’ютери у комп’ютерних класах оснащені мережею Internet та підключені до локальної
мережі як вказано вище. Також в закладі організовано декілька точок Wi-Fi.
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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.

Для здобувачів вищої освіти освітнє середовище, стан приміщень, має задовільний стан тає безпечним для
перебування учасників освітнього процесу, що встановлено на основівідеозв’язку (огляд матеріально-технічного
забезпечення) , підготовленої гарантом. Також право здобувачів ВО на безпечні й нешкідливі умови навчання,
праці та побуту, вільний доступ до інфраструктури ОДАБА відповідає вимогам, які закріплено у документах: «Статут
ОДАБА» https://cutt.ly/4EJ0JeI; «Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА» https://cutt.ly/ZEJ0ZOu
Проходження щорічних медичних оглядів студентами ОДАБА відбувається у Міський студентський поліклініці на
вул. Балковська. В ОДАБА та на кафедрі для забезпечення освітнього середовища діє комплекс заходів:
проходження практики, надання консультативної допомоги та доступу до всіх навчальних матеріалів, організація
медичного догляду за станом здоров’я, забезпечення комфортних умов для проведення занять та проживання у
гуртожитку. Важливою складовою студентського життя в ОДАБА є студентське самоврядування, органом якого є
Студентська Рада https://cutt.ly/5EJ2qdu.

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

В процесі онлайн-зустрічей з учасниками освітнього процесу було підтверджено, що співробітники деканату та
інших підрозділів, а також викладачі в цілому сприяють організаційній, інформаційній, консультативній та
соціальній підтримці здобувачів, що навчаються за освітньою програмою. Студенти при вирішенні організаційних та
адміністративних питань тісно співпрацюють із кураторами груп, представниками студентського самоврядування та
співробітниками деканату. Взаємодія відбувається у доброзичливій формі, потреби та інтереси здобувачів у
переважній більшості випадків враховуються, а проблемні питання максимально вирішуються.Також відповідно до
Статуту https://cutt.ly/6EJ2WD2 «забезпечення рівного доступу до здобуття освіти» ЗВО забезпечує освітню,
організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОП
«Будівельна техніка та автомобілі» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» через створення відповідних
механізмів і є однією з цілей діяльності ОДАБА. Освітня, інформаційна та організаційна підтримка здобувачів освіти
здійснюється через офіційний сайт ОДАБА https://odaba.edu.ua/, сайт інституту ІГБЦІ https://cutt.ly/bEJ2Sa1 та
випускової кафедри машинобудування,також соціальну підтримку здобувачів ОП забезпечує первинна
профспілкова організація студентів ОДАБА https://cutt.ly/gEJ02Xi та консультації психолога-консультанта –
https://odaba.edu.ua/students.

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

ЗВО здійснює заходи щодо реалізації права на освіту осіб з особливими потребами, проте,не всі навчальні корпуси
обладнані необхідним зовнішнім обладнанням для доступу людейз особливими потребами, спираючись на
особливості конструкції деяких корпусів. Станом на зараз на ОП відсутні здобувачі з особливими потребами, що
було сказано гарантом ОП та підтверджено здобувачами.У випадку появи таких здобувачів, викладачі готові йти на
зустріч задля задоволенняпотреб здобувачів з особливими потребами (зокрема, враховувати місця проведення
занятьзадля забезпечення безперешкодного доступу таких осіб до аудиторії). Але все одно для забезпечення прав і
можливостей осіб з особливими освітніми потребами на всіх рівнях Положення про організацію освітнього процесу
https://cutt.ly/MEJ9e3Q , «Положення про проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням
дистанційних технологій навчання» https://cutt.ly/NEJ9u7d.У порядку, встановленому МОНУ та відповідно до
Порядку супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку,
інших маломобільних груп населення під час перебування на території ОДАБА https://cutt.ly/nEJ9s2G здійснюються
зарахування осіб з особливими освітніми потребами, переведення до іншого та відрахування таких осіб. Особи з
особливими освітніми потребами, які навчаються в ОДАБА, мають право на безоплатне забезпечення інформацією
для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності,
зумовлені станом здоров‘я. На сайті академії розміщена детальна інформація для осіб, які мають право на
спеціальні умови вступу (п.8 «Правил прийому до ОДАБА 2019 р.») Але є відсутність матеріального забезпечення
для людей з особливими фізичними потребами а саме (пандуси).Гарант відповів щодо цього питання що під час
виборів у закладі чи інших заходів приносять мобільні пандуси.

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.
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При онлайн спілкування зі здобувачами та студентським самоврядуванням було з’ясовано, що при виникненні
випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією чи корупцією, вони можуть розраховувати на
допомогу з боку студентського самоврядування. Представники студентського самоврядування зазначили, що в ЗВО
є скринька довіри. Також учасники освітнього процесу у ході онлайн зустрічей запевнили, що подібних випадків
дотепер не траплялося. Для усіх учасників освітнього процесу в ОДАБА є чітка і зрозуміла політика та процедури
вирішення конфліктних ситуацій, які є доступними та яких дотримуються під час реалізації ОП. Оприлюдненням
таких документів, як: Положення про врегулювання конфліктних ситуацій: https://cutt.ly/iEJ94wv Положення про
внутрішнє забезпечення якості освіти: https://cutt.ly/VEJ3tGz.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Наявність сприятливого морально-психологічного клімату в ЗВО. Розвинута спортивна база: наявність спортивних
залів, тренажерний зал, спортивний інвентар, що є доступною для учасників освітнього процесу.

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

1. Недостатня забезпеченість новою методичною та науковою літературою бібліотечного фонду.Рекомендовано:
забезпечити наповнення бібліотечного фонду новою та науково методичною літературою. 2. Відсутність
матеріального забезпечення для людей з особливими фізичними потребами а саме (пандуси) в усіх корпусах.
Рекомендовано: розробити план дій щодо переоснащення приміщень ЗВО для забезпечення доступу до навчання
осіб з особливими фізичними потребами

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Надана ЗВО інформація та фактичний матеріал, отриманий в результаті онлайн-експертизи, характеризується
відповідністю вимогам, що ставляться до 7-го критерію. Виявлені слабкі сторони здебільшого стосуються проблем із
фінансуванням, що не є суттєвим недоліком, але потребує окремої уваги та підтримки ОП з боку керівництва ЗВО.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розроблення, моніторингу, періодичного перегляду та затвердження ОП «Будівельна техніка та
автомобілі» регламентуються внутрішніми нормативними документами ОДАБА, а саме: «Положення про
розроблення, затвердження, моніторинг, періодичний перегляд та закриття освітніх програм»
(https://cutt.ly/BEJA7uG), «Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти» (https://cutt.ly/lEJSe0u). Під час
дистанційних зустрічей із керівником центру організації освітнього процесу Ширяєвою Н.Ю. та керівником відділу
моніторингу якості освіти ЦООП Крюковською-Тележко С.А. встановлено, що ЗВО загалом дотримується
визначених ним процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП. У наданих ЕГ
протоколах засідань кафедри зафіксовані такі зміни (протоколи додаються): протокол №6 (від 30.01.20) –
пропозиції заст. директ. ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор»» Іванова Д.І. про необхідність збільшення частки
матеріалу присвяченого робочим процесам ДВЗ та альтернативному паливі та показникам екологічності із ОК
«ДВЗ. Тепловий та динамічний розрахунок»; протокол №7 (від 28.02.20) - пропозиція зміни ПРН виходячи із
аналізу аналогічних вітчизняних та іноземних програм та пропозиції головного конструктора НВО «Агро-Симо-
Машбуд» Познара СС, щодо впровадження нової ОК; протокол №8 (від 12.03.20) – містить пропозиції д.т.н., проф.
Назаренка І.І. щодо необхідності впровадження сучасної САПР і навчальний процес; протокол №9 (від 24.04.20) –
обговорення рецензії інженера-механіка Колективного підприємства «Будова» Косюка О.А. та пропозиції гаранта
ОП щодо зміни переліку обов’язкових ОП. ЕГ вкотре наголошує, що дані протоколи не дозволяють деталізувати на
скільки активну участь приймають стейкхолдери. ЕГ рекомендує гаранту ОП в протоколах засідань не лише
констатувати сам факт наявності зауважень від роботодавців, а наводити перелік цих зауважень та конкретні
приклади їх врахування чи не врахування (із обґрунтуванням). Під час дистанційної зустрічі із здобувачами
Бригадир Д.І. та Захаркін В.О. підтвердили, що моніторинг та врахування пропозицій відбуваються регулярно.
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Проте, документальних доказів цього гарантом не було надано (результатів анкетування здобувачів лише цієї ОП
групою забезпечення, витягів протоколів). ЕГ рекомендує гаранту ОП «Будівельна техніка та автомобілі»
оприлюднювати перелік пропозицій від стейкхолдерів на офіційному сайті та відображати їх у протоколах засідань.

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.

Здобувачі вищої освіти залучаються до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її
якості як партнери. Керівником відділу моніторингу якості освіти ЦООП Крюковською-Тележко С.А. під час
дистанційної зустрічі зазначила, що окремого анкетування для здобувачів даної ОП не проводилось, мотивуючи це
складністю реалізації такої процедури для кожної ОП ЗВО. Що на думку експертної групи все ж надумано. ЕГ
рекомендує гаранту ОП проводити анкетування для здобувачів самостійно! Загальне анкетування студентів ЗВО, як і
інституційне анкетування не дозволяє оцінити позицію здобувачів конкретної ОП. У відомостях самооцінювання
зазначено: «за результатами останнього опитування здобувачів були сформовані загальні критерії перегляду ОП».
ЕГ вважає, оскільки анкетування було інституційне та загальноуніверситетським, такі «критерії» перегляду ОП є
занадто «загальними». Здобувачі ОП під час безпосередньої зустрічі підтвердили своє залучення до процесу
перегляду ОП. Вони вказали, що у вербальній формі пропонують зміни до ОП безпосередньо завідувачу кафедри
(гаранту ОП), та НПП задіяним до реалізації даної ОП, що теж дієвим способом. Також здобувачі підтвердили, що
раз в рік проводяться анкетування, а також у вербальній формі пропонують зміни до ОП безпосередньо завідувачу
кафедри (гаранту ОП). Також здобувачі вищої освіти через органи студентського самоврядування залучені до
процесу затвердження та перегляду ОП під час обговорення ОП та її затвердження, що підтверджено включенням в
склад ради представників студентського самоврядування. У наданих протоколах наявна інформація про присутність
на засіданнях кафедри здобувачів Косюка О.А. (№7 від 28.02.20) та Пустового Є.І. (№8 від 12.03.20). Проте, у
протоколах відсутня узагалі інформація про участь цих здобувачів в обговорення. ЕГ рекомендує завідувачу кафедри
машинобудування, гаранту ОП, доценту Бондаренко А.Є зробити протоколи більш інформативними.

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

За результатами дистанційних зустрічей з гарантом ОП, представниками адміністрації ЗВО та представниками
роботодавців встановлено, що як партнери ОП «Будівельна техніка та автомобілі» залучені: ТОВ «Будівельна
компанія «Ескадор», ТОВ НВО «Агро-Симо-Машбуд» та Колективне підприємство «Будова». Гарант ОП надав ЕГ
відгуки від вказаних роботодавців. Зокрема, інженер-механік Колективного підприємства «Будова» Косюк Олексій
Аркадійович зазначає на необхідності розширення кола механізмів, робота яких розглядається під час вивчення ОК
«Розрахунок та проектування вантажопідйомної техніки». Головний конструктор ТОВ НВО «Агро-Симо-Машбуд»
Познар Сергій Станіславович пропонує впровадити ОК, яка б дозволила виконувати розрахунок та конструювання
технологічного обладнання будівельної галузі. Пропозиції заст. директ. ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор»»
Іванова Д.І. про необхідність збільшення частки матеріалу присвяченого робочим процесам ДВЗ та
альтернативному паливі та показникам екологічності із ОК «ДВЗ. Проте, під час дистанційних зустрічей головний
конструктор ТОВ НВО «Агро-Симо-Машбуд» Познар Сергій Станіславович та інженер-механік Колективного
підприємства «Будова» Косюк Олексій Аркадійович зазначили, що співпраця з даною ОП перебуває на початковій
стадії та на сьогодні обмежується лише наданням рецензій та участю в тематичних заходах кафедри. Надані
протоколи засідань кафедри (№6 від 30.01.20; №7 від 28.02.20; №8 від 12.03.20; №9 від 24.04.20) не дозволяють
деталізувати на скільки активну участь приймають стейкхолдери. Інженер-механік Колективного підприємства
«Будова» Косюк, О.А. є членом робочої групи, проте протоколів засідань робочої групи немає ні на сайті ЗВО чи
сайті кафедри.

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

Під час дистанційних зустрічей із гарантом ОП та задіяними НПП ОДАБА ЕГ отримала інформацію, що комунікація
із випускниками здійснюється за допомогою інформаційних запитів до роботодавців та випускників та за
допомогою соцмереж «Facebook» (https://www.facebook.com/groups/216181515752711/), «Instagram»
(https://www.instagram.com/odaba_msh/) та «Telegram» (https://t.me/msh_odaba). Це безумовно позитивна
практика, використанням соцмереж дозволяє охопити велику аудиторію та налагодити ефективне спілкування із
здобувачами, роботодавцями та потенційними абітурієнтами даної ОП. Під час дистанційних зустрічей із гарантом,
НПП встановлено, що анкетування випускників, як і сприяння працевлаштуванню знаходиться на початковому
етапі та потребує подальших кроків. ЕГ рекомендує гаранту ОП та кафедрі машинобудування збирати інформацію
про кар’єрне зростання випускників шляхом комунікації з ними безпосередньо. Це дозволить запрошувати
успішних випускників даної ОП на тематичні заходи, щоб поділитись досвідом. Для цього можна скористатись
діючою в ОДАБА «Асоціацією випускників» (https://cutt.ly/GEJMmlM).
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5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.

В ОДАБА розроблена та діє внутрішня система забезпечення якості освіти «Положення про внутрішнє забезпечення
якості освіти» (https://cutt.ly/MEKwDvD), яка є сукупністю взаємозв'язаних внутрішніх процесів, спрямованих на
організацію освітнього процесу у ЗВО та забезпечує здобуття якісної вищої освіти. Зокрема, розроблені наступні
положення: «Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та закриття освітніх програм»
(https://cutt.ly/eEKwWkw), «Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА» (https://cutt.ly/wEKwUr4).
Проводяться університетські та інститутські анонімні анкетування здобувачів для виявлення недоліків навчального
процесу. Під час дистанційних зустрічей здобувачі Бригадир Д.І. та Захаркін В.О. підтвердили проведення
анкетувань. У відповідь на запит ЕГ були надані три файли: «Про забезпечення якості освіти», «Про результати
анкетування студентів щодо оцінки роботи викладачів» та посилання на рейтинг НПП (https://cutt.ly/cEKeRPR).
Даний аналіз показав наявність результатів моніторингу якості освіти та повну відсутність критичного аналізу. В
якості результатів здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час реалізації ОП у відомостях
самооцінювання наводяться 4 пункти, що були виправлені: «застаріла література в робочих програмах»,
«відсутність компетентностей та програмних результатів навчання у деяких робочих програмах», «уточнення щодо
виконання розрахункових робіт» та «коригування співвідношення аудиторних та самостійних годин». Можливості
перевірити ці факти ЕГ не мала, оскільки старих робочих програм на сайті ЗВО немає, скарг від здобувачів щодо
браку часу на самостійну роботу чи складність розрахункових робіт не надходило під час зустрічей.

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

Акредитація ОП «Будівельна техніка та автомобілі» за другим рівнем вищої освіти акредитується вперше. Всі зміни,
що вносились в ОП були обумовлені лише зміною нормативної бази МОН України стосовно загальних вимог до ОП.

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

Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП через надання їм
повноважень та відповідальностей. Це підтверджено відповідними положеннями, які розміщенні на сайті ЗВО
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya-pro-Vchenu-radu.pdf,
https://odaba.edu.ua/upload/files/POLOZHENNYA_pro_Radu_molodih_vchenih_Odeskoi_derzhavnoi_akademii_budiv
nitstva_ta_arhitekturi_2021.pdf, https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_naukovo-
doslidnu_robotu_studentiv_1.pdf,
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_studentske_samovryaduvannya_v_ODABA_compressed.pdf,
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_Vchenu_radu_institutu.pdf та інші). Керівником відділу
моніторингу якості освіти ЦООП Крюковською-Тележко С.А. під час зустрічі зазначила, що для підтримання
культури якості ЗВО здійснює наступні заходи: опитування здобувачів; забезпечення безперешкодної діяльності
студентського самоврядування; розробку, моніторинг та періодичний перегляд ОП, навчальних планів та змісту
робочих програм дисциплін; участь представників підприємств в атестаційних комісіях по захисту кваліфікаційних
робіт здобувачів; оцінювання освітньої та науково-технічної діяльності кафедр інститутів з використанням
підсистеми рейтингового оцінювання; підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. ЕГ рекомендує
реалізувати контроль за дотриманням забезпечення вимог політики якості шляхом постійного (щоквартально)
моніторингу стану освітнього процесу і діяльності академічної спільноти шляхом проведення соціологічних
опитувань.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

1. У ЗВО проводиться активна робота з розбудови внутрішнього забезпечення якості освіти, та проводиться системна
робота з цього напрямку, яка врегульована та підтверджена відповідними положеннями. 2. За результатами
дистанційних зустрічей з гарантом ОП, адміністрацією ЗВО та представниками роботодавців встановлено, що
співпраця з роботодавцями даної ОП наявна, хоч і потребує подальшого розвитку та залучення більшої кількості
роботодавців. 3. Наявність відділу моніторингу якості освіти ЦООП відповідального за виконання процесів
моніторингу та аудиту ОП.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

1. На випускових кафедрах не приділяється належна увага висвітленню здобутків та кар’єрного шляху колишніх
випускників. ЕГ рекомендує гаранту ОП та кафедрі машинобудування збирати інформацію про кар’єрне зростання
випускників шляхом комунікації з ними безпосередньо. Це дозволить запрошувати успішних випускників даної ОП
на тематичні заходи, щоб поділитись досвідом. Для цього можна скористатись діючою в ОДАБА «Асоціацією
випускників» (https://cutt.ly/GEJMmlM). 2. Відсутність результатів анкетування стейкхолдерів. ЕГ рекомендує
зробити прозорими результати залучення стейкхолдерів до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур
забезпечення її якості та створення прозорого механізму документування пропозицій стейкхолдерів.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

В ОДАБА активно розвивається внутрішня система якості, створена уся необхідна нормативна база та реалізований
дієви механізм моніторингу ОП. Дистанційні зустрічі із адміністрацією ЗВО, НПП та здобувачами даної ОП
дозволяють стверджувати, що у ЗВО сформована належна культура якості та усі умови для ефективного розвитку
ОП. Вказані недоліки та рекомендації ЕГ за цим критерієм не є суттєвими та покликані покращити дану ОП. А тому,
виходячи із наведених фактів та наданої інформації та підтверджуючих її фактів, питомої ваги окремих підкритеріїв
в генеруванні підсумкової оцінки, можна зробити висновок щодо достатньої відповідності ОП та освітньої діяльності
ОДАБА цією програмою Критерію 8.

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.

У ЗВО розроблено низку положень, що регламентують всі основні правила та процедури.Всі положення знаходяться
у вільному доступі на офіційному сайті та статуті академії: https://cutt.ly/kEJ4cfd Аналіз і співставлення результатів
онлайн інтерв’ювання фокус-груп здобувачів вищої освіти, представників студентського самоврядування, науково-
педагогічних працівниківсвідчать про відсутність фактів та повідомлень про порушення правил чи
недотриманняпроцедур, які регулюють права й обов‘язки учасників освітнього процесу у ОДАБА, утому числі за
ОП.Також вся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному
сайті ОДАБА в розділі «Публічна інформація» https://cutt.ly/oEJ4Fc9 . З даною інформацією здобувачі освіти мають
можливість ознайомитися ще до вступу до ОДАБА. Обізнаність з ними учасників освітнього процесу гарантується
участю викладачів, співробітників, студентів академії і роботодавців в обговоренні, прийнятті і затвердженні цих
документів.

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.

За результатами аналізу сайту ОДАБА,відомостей СО та онлайн-зустрічей,експертною групою було відмічено
наявність проєкту ОП, який є доступний та є у вільному доступі. Але на сайті ОДАБА у розділі «Громадське
обговорення проектів освітніх програм» (https://cutt.ly/rENEtR4) відсутні відгуки та пропозиції щодо покращення
ОП, а також таблиця пропозицій яка розміщується після закінчення громадського обговорення.

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.

Поміркувавши та проаналізувавши документи та сайт ОДАБА Експертна група дійшла до висновку що:Інформація
про освітню програму оприлюднена в повному обсязі на сайті ОДАБА: https://cutt.ly/EEJ7qu2 . Тому ми можемо
стверджувати що заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму.
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Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

1. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї оприлюднює на
своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін
(стейкхолдерів). 2. Прозорість та публічність основних документів і процедур, що забезпечують та регулюють
освітній процес ЗВО

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

1. На сайті ОДАБА у розділі «Громадське обговорення проектів освітніх програм» (https://cutt.ly/rENEtR4) відсутні
відгуки та пропозиції щодо покращення ОП, а також таблиця пропозицій яка розміщується після закінчення
громадського обговорення. Експертна група рекомендує розмістити вище зазначену інформацію на сайті ОДАБА.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Під час аналізу підкритеріїв даного критерію експертною групою виявлені незначні невідповідності (а саме, на сайті
ОДАБА у розділі «Громадське обговорення проектів освітніх програм» відсутні відгуки та пропозиції щодо
покращення ОП, а також таблиця пропозицій яка розміщується після закінчення громадського обговорення), які
станом на сьогодні не є критичними та можуть бути виправлені найближчим часом. Таким чином, за критерієм 9
ОП може бути оцінена на рівні В

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.

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
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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

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

Гарант та менеджмент ЗВО сприяли роботі експертної групи та забезпечили доступ до необхідної додаткової
інформації. Підстав вважати, що освітній процес за ОП не здійснюється – немає.

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
Сторінка 23



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:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Матеріали додані до звіту
експертної групи.pdf

rFrdfS3DMA4ZQm4k0bP9l+7bHPOb+vDVU9m0ysS
vQXY=

***

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

Дмитрів Ігор Васильович

Члени експертної групи

Делембовський Максим Михайлович

Шиченко Артем Юрійович
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