
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Одеська державна академія будівництва та архітектури

Освітня програма 37083 Будівництво та цивільна інженерія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

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 37083

Назва ОП Будівництво та цивільна інженерія

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Cпеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Доненко Василь Іванович, Захарова Еліна Володимирівна, Шпакова
Ганна Валентинівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 10.06.2021 р. – 12.06.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://office.naqa.gov.ua/v1/form-se/4024/view

Програма візиту експертної групи blob:https://office.naqa.gov.ua/e11fc8b6-8edf-483d-a1d5-a4fb9d641136

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

ОП викликала загальні позитивні враження та відповідність визначеним критеріям якості освіти, що
регламентується діючим законодавством. Результати навчання на ОНП відповідають сучасним тенденціям
спеціальності та враховують регіональний контекст. При визначенні програмних компетентностей враховано
широкий діапазон спеціальності 192, тому випускники можуть працевлаштовуватися на підприємствах різних
галузей, бути дотичними до викладання різних курсів дисциплін, проводити дослідження в області
фундаментальних (механіка, опір матеріалів) та прикладних (організація, технологія, будівельні конструкції та
матеріали) наук, що дає випускникам ОДАБА суттєві конкуренті переваги на ринку праці. Виявлені під час виїзної
акредитації недоліки мають несуттєвий характер і не впливають на якість підготовки здобувачів за третім рівнем
підготовки.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ОНП «Будівництво та цивільна інженерія» ЗВО ґрунтується на освітніх та професійних традиціях, закладених в
академії, наукових школах та кадровому потенціалі. Рецензії н а проєкт О Н П надавали різні стейкґолдери –
вітчизняна наукова спільнота, роботодавці, випускники. Обсяги компонентів О Н П (обов’язкових т а вибіркових)
відповідають нормативним вимогам для третього рівня вищої освіти. ОДАБА надає здобувачам безкоштовного
доступу до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web o f Science. Позитивною практикою є поєднання
навчання і досліджень шляхом долучення здобувачів д о виконання науково-дослідних робіт з послідуючим
працевлаштуванням в ОДАБА. Для інформування здобувачів щодо різних аспектів діяльності З В О проводиться
робота в соціальних мережах. Д л я протидії академічного плагіату використовується онлайн-сервіс «Unicheck».
Документи, які регламентує порядок проведення контрольних заходів, є у вільному доступі. Керівництво ОДАБА
сприяє професійному розвитку викладачів. Існує план підвищення кваліфікації НПП та система рейтингування
викладачів. Стейкґолдери мають з м о г у долучатись д о освітнього процесу ч е р е з інтернет-ресурси, п і д час
конференцій та інших заходів, які проводяться кафедрами ОДАБА. Інформація, щ о відображає поточний освітній
процес в академії в повному обсязі відображена н а сайті ЗВО, здобувачі мають вільний доступ д о неї. Наукові
керівники разом з і здобувачами приймають активну участь у виконанні науково-дослідних робіт. Результати
спільних досліджень викладачів і здобувачів публікуються у виданнях, збірниках наукових статей і матеріалах
конференцій. Активність і професіоналізм НПП ОДАБА, підтверджені індексацією в різних наукометричних базах.
Викладачі планово підвищують рівень кваліфікації. Процедура конкурсного відбору НПП є чіткою і прозорою.
Відбувається оновлення МТБ. Приділяється особлива увага реалізації права на освіту людей з особливими
потребами.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Е Г рекомендує залучаючи до розробки О Н П зовнішніх стейкґолдерів – роботодавців та партнерів в якості
повноправних розробників, а не тільки як рецензентів. В цілях ОНП рекомендується врахувати заходи щодо
інтеграції здобувачів у Європейський т а світовий науково-освітній простір. П р и зустрічах з і здобувачами ЕГ
відмітила відсутність єдності респондентів в знанні кількісної оцінки робіт на плагіат та неознайомленість з
механізмом оскарження результатів оцінювання оригінальності рукописних праць, прийнятих в ОДАБА. ЕГ
рекомендує провести публічне обговорення «Порядку перевірки академічних робіт та наукових текстів на плагіат»
(https://odaba.edu.ua/academy/public-information/public-discussion), розміщеного на сайті ОДАБА, затвердити
відповідні процедури (перевірки, апеляції, повторної/додаткової перевірки), затвердити відповідні критерії (в тому
числі кількісні показники оцінки різних видів робіт) та організувати заходи з ознайомлення всіх учасників
освітнього процесу з даним Порядком. Е Г зауважує на технічні недоліки в налаштування профілів НПП у базах
даних Google Scholar, ORCID, Scopus д л я коректного відображення актуальної інформації щодо ї х публікацій,
більшість яких було усунуто вже за період написання звіту ЕГ. Враховуючи, що на даній ОНП навчаються іноземці,
Е Г рекомендує інформацію н а сайті дублювати англійською мовою для розширення інформування закордонних
колег. ЕГ також наполегливо рекомендує посилити співпрацю в міжнародному напрямку.

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

ОНП «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» для третього
рівня вищої освіти (доктор філософії) погоджена Вченою радою академії 14.05.2020 р. (протокол № 9) та введена в
дію 1.09.2020 р. як така, що «до введення в дію наступної редакції» (https://odaba.edu.ua/academy/educational-
activities/ESP-Construction-and-Civil-Engineering). Мета ОНП «Будівництво т а цивільна інженерія», зазначені в п . 2
я к підготовка «кадрів вищої кваліфікації у галузі будівництва та цивільної інженерії, які володіють необхідними
компетентностями, що дозволять здобути теоретичні знання, уміння, навички, достатні для продукування нових
ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі будівництва та дослідницької діяльності, оволодіти методологією
наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне оригінальне наукове дослідження, результати якого
мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення.»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/ONP_Budivnitstvo_ta_tsivilna_inzheneriya_3_riven_1.pdf), с ф о р м о в а н і у
в і д п о в і д н о с т і з : пп. І-ІІ Місії та цілі освітньої діяльності
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Misiya_ta_tsili_osvitnoi_diyalnosti.pdf), основним стратегічним завданням в
освітній діяльності в Стратегії розвитку ОДАБА на 2020-2025 рр.
(https://odaba.edu.ua/upload/files/STRATEGIYA.pdf) та пп. 1.11 С т а т у т у ОДАБА
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf). Відповідність цілей ОНП стратегічним завданням Академії під
час зустрічі підтвердив гарант Кровяков С.О., а саме, оновлення наукових кадрів ОДАБА та інших ЗВО, підвищення
наукового рівня співробітників, популяризація наукової діяльності Академії за рахунок підготовки фахівців для
виробничої сфери.

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

Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій та потреб
регіональних стейкґолдерів, що підтверджується наданими відгуками та рецензіями від роботодавців, науковців та
випускників. Наприклад, в НП 2020 р. враховані пропозиції ДП «ДНІБК» про включення теоретичного курсу, який
би орієнтувався на математичні методи моделювання і дослідження будівельних конструкцій
(https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/ESP-Construction-and-Civil-Engineering), що підтверджується і
відповідним відгуком. Також представники ДП «НДІБВ» надавали рекомендації щодо насичення вибіркової
освітньої компоненти ВК1.2 «Основи патентознавства та авторського права». Дані документи внесені ЗВО в ЗСО та
додатково на прохання ЕГ надані сканкопії в електронний кабінет НА (п.15). Під час аналізу тексту рекомендацій та
відгуків стейкґолдерів (роботодавців) згаданих ЗВО в звіті самооцінювання, ЕГ було визначено їх загальну
направленість на удосконалення (насичення) курсів додатковим теоретичним матеріалом. До складу проєктної
групи, що розробляє ОНП, зовнішні стейкґолдери не входять. Під час відеозустрічей з ЕГ здобувачі підтвердили, що
мають можливість висловлювати побажання та зауваження стосовно змісту ОНП в цілому та наповнення окремих
освітніх компонент зокрема керівникові, Гаранту в усній чи письмовій формі. Також існує можливість надання
пропозицій через Раду молодих вчених.

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.

В звіті самооцінювання зазначено, що при реалізації даної ОП в ОДАБА враховувався досвід в області будівництва
безпосередньо НУУП, ХНУБА, НУ «Львівська політехніка», КНУБА, Університет «Північ» (Хорватія). Проте
конкретних прикладів запозичення кращих практик вітчизняних ЗВО наведено не було, крім зазначеного в ЗСО
досвіду Сур’янінова М.Г., що приймає участь у програмі академічної мобільності Erasmus+ , про використання
програмного продукту Ansis у процесі підготовки здобувачів третього. Під час додаткової зустрічі з Пандас А.В.,
відповідальною за міжнародну діяльність в ОДАБА, яка в момент акредитації перебувала на стажуванні за
кордоном, було зазначено, що в перспективі академія буде впроваджувати багато інноваційних практик, які НПП
академії наразі вивчають в іноземних ЗВО. Цілі та програмні результати за ОНП сформовані у відповідності до
досвіду викладачів випускових кафедр, що підтверджується тематикою обов'язкових освітніх компонент (ОК5-ОК10:
«Сучасний стан та перспективи розвитку будівельних матеріалів та виробів», «Сучасний стан та перспективи
розвитку основ і фундаментів», «Сучасний стан та перспективи розвитку вентиляції, опалення та
теплогазопостачання», «… систем водопостачання, каналізації», «… будівельних конструкцій, будівель та споруд»,
«… технології та організації промислового та цивільного будівництва») і вибіркових освітніх компонент (ВК 2-4.1-ВК
2-4.17). Під час розмови з Гарантом програми та НПП особливо акцентувалась увага на практичній спрямованості
ОНП для особливостей територій Одещини, а саме будівництва в сейсмічній зоні (ВК 2-4.12 «Сейсмостійкість
будівель і споруд») та в районах зсуву, що є характерним для всього південного регіону України, а також орієнтація
на підготовку фахових кадрів для ЗВО, зокрема ОДАБА та ДонНАБА (відеозустрічі з гарантом, зі стейкґолдерами та
відгуки в ЗСО).
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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.

Оскільки Стандарт вищої освіти зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за третім (доктор
філософії) рівнем відсутній, освітня програма «Будівництво та цивільна інженерія»
(https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/ESP-Construction-and-Civil-Engineering) орієнтована на
дотримання програмних результатів, що відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для восьмого
кваліфікаційного рівня, в яких зокрема визначено, що особа із ступенем доктора філософії повинна мати: - здатність
розв’язувати комплексні проблеми в г а л у з і професійної т а / а б о дослідницько-інноваційної діяльності, що
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики
(Інтегральна компетентність, ЗК3, ЗК5, ФК10, ПРН2, ПРН6, ПРН10); - концептуальні та методологічні знання в
галузі чи на межі галузей знань, спеціалізовані уміння/навички, необхідні для розв’язання значущих проблем у
сфері професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної
практики, володіти критичним аналізом, оцінкою і синтезом нових та комплексних ідей (ЗК1, ФК1, ФК4, ФК7, ФК11,
ФК12, ПРН1, ПРН4, ПРН6, ПРН7, ПРН8, ПРН 12-ПРН18); - вміння започатковувати, планувати, реалізовувати та
коригувати послідовний процес ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної
доброчесності (ЗК3, ЗК4, ФК3, ЗК8, ЗК7, ФК2, ФК6, ФК8, ФК9, ПРН3, ПРН6); - комунікативні компетентності, які
стосуються наукових досліджень, вільно спілкуватися з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань,
з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством в цілому, використовуючи академічну українську та
іноземну мови у професійній діяльності та дослідженнях (ЗК2, ЗК6, ЗК9, ФК2, ФК5, ПРН5, ПРН11). Передбачена
НРК для рівня освіти «доктор філософії» здатність демонструвати значну авторитетність, інноваційність, високий
ступінь самостійності, академічну та професійну доброчесність, послідовну відданість розвитку нових ідей або
процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності в формулюваннях компетентностей та
програмних результатів частково забезпечує ЗК7, ЗК8 та ПРН3. Проте програмні результати, зазначені в ОНП як
ПРН 9 «Знати вимоги щодо дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії та порядок її представлення
та захисту…» і ПРН 10 «Знати структуру вищої освіти в Україні, специфіку професійно-педагогічної діяльності
викладача закладу вищої освіти», на думку ЕГ, не доречно наводити як самостійні програмні результати.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

ОНП «Будівництво та цивільна інженерія» ЗВО ОДАБА ґрунтується на освітніх та професійних традиціях,
закладених в академії. При розробці ОНП документально зафіксована участь стейкґолдерів. ОНП має рецензії та
відгуки від роботодавців, наукової спільноти та випускників.

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

При формуванні програмних результатів ЕГ рекомендує приділити увагу до вимог НРК України для третього рівня
вищої освіти, а саме «набуття здатності виявляти авторитетність, інноваційність, високий ступінь самостійності
здобувачів під час проведення досліджень, а також спонукати до безперервного саморозвитку та самовдосконалення
протягом професійного життя». При затверджені ОНП 2020 р. від 14.05.2020 р. були враховані зміни щодо НРК
стосовно кваліфікаційного рівня «доктор філософії» (рівень 8), які вступили в дію лише 25.06.2020 р. (Додаток до
Постанови КМУ 23.11.2011 р. № 1341). ЕГ рекомендує дотримуватись задекларованої процедури регулярного
перегляду, оновлення або модернізації ОП, та їх затвердження в зазначений термін часу.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітня програма має сформульовану мету, які відповідає меті ОДАБА. Програмні результати навчання за ОНП
рецензуються та обговорюються із залученням зацікавлених сторін (стейкґолдерів) – роботодавців, наукової
спільноти, випускників. При визначенні цілей освітньої програми та програмних результатів навчання
враховуються тенденції регіонального розвитку, потреби ринку праці та зацікавленість профільних компаній в
фахівцях найвищої кваліфікації. Враховуючи слабкі та сильні сторони у контексті Критерію 1 експертна група
дійшла до висновку, що навчання та викладання за ОНП є на достатньому рівні та загалом відповідають вимогам
Критерію 1.
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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).

О б с я г О Н П т а окремих освітніх компонент загалом відповідає вимогам законодавства щ о д о навчального
навантаження для третього рівня вищої освіти. Загальний обсяг програми за навчальним планом від 21.08.2020(?)
р., наданим в звіті самооцінювання становить 50,0 кредитів, з них: 1. Обов’язкові компоненти підготовки – 36,0 –
72%; в тому числі практична підготовка (педагогічна практика) – 3,0 – 6%. 2. Варіативні компоненти – 14,0 – 28% >
25%. Термін навчання, вказаний в навчальному плані, зазначений як 4 роки (8 семестрів), 3 роки з яких триває
теоретичне навчання. Кожен навчальний рік становить 2 семестри різною кількістю навчальних тижнів та 6 тижні
практичної підготовки (VІ семестр). 3. Навчальний план містить перелік дисциплін вільного вибору здобувача з
розподілом по блокам «Загальні компоненти», «Спеціальні (фахові) компоненти» у відповідності до запланованого
аудиторного навантаження та форм контролю. Блок дисциплін спеціального призначення орієнтований за
тематикою випускових кафедр. В навчальному плані та ОНП початково не було виконано розподіл ОК на чотири
компоненти, які відповідають п. 27 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук (Постанова КМУ №261 від 23.03.2016 р. та Постанова КМ №283 в і д 03.04.2019). Тому для
встановлення відповідності компонент Е Г виконала аналіз самостійно, але під час відеозустрічей експерти
уточнювали групування у гаранта та НПП, що розробляли НП. В результаті обсяг ОК становить: 1) ОК, спрямовані
на здобуття глибинних знань із спеціальності - ОК5-ОК10 (сумарно 18,0) > 12,0 кредитів ЄКТС; 2) ОК, спрямовані на
оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями - ОК2 (3,0) + ОК1 (3,0) =min 6,0 кредитів ЄКТС;
3) ОК, спрямовані на набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів
- ОК4 (3,0) + ОК 11(3,0) =min 6,0 кредитів ЄКТС; 4 ) ОК, спрямовані на здобуття мовних компетентностей, достатніх
для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою - О К 3 (6,0) = m i n 6,0
кредитів ЄКТС. Таким чином ЕГ пересвідчилась, що в ОНП забезпечується вивчення всіх блоків компетентностей.
Розподіл кредитів по семестрам для денної ф.н. складає: І семестр – 12,0 кредитів, ІІ семестр – 8,0 кредитів, ІІІ, ІV, V
семестри – по 9,0 кредитів, VІ – 3,0 кредити. Загалом 50,0 – 100%, що відповідає задекларованому обсягу навчання
на третьому рівні вищої освіти (доктор філософії). При ознайомленні з індивідуальними планами аспірантів було
встановлено, що кількість дисциплін на рік – 8-12.

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

ОП має структуру, освітні компоненти, включені до освітньої програми, їх структурно-логічна узгодженість
представлені в вигляді графа. Вибіркові компоненти представлені у вигляді блоків, введених в загальну частину
першого та третього років навчання. Під час відеозустрічей зі здобувачами було підтверджено включення до
навчального плану з другого семестру вибіркових компонент, зокрема з вибіркового блоку ВК1, що відповідає
вимогам в розділів 2-3 та п. 4.3. «Положення про організацію вивчення вибіркових компонент навчального плану»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhen_pro_vibirkov_dists_skani_obed.pdf), де чітко прописані процедури (в
тому числі й терміни) для кожного з освітньо-кваліфікаційного рівня. Хоча в п. 2.4 Положення про індивідуальний
план студента мова йде лише про магістерський рівень
(https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_ind.navch.plan_studenta.pdf). Силабуси основних і вибіркових
компонент розміщені на сайті академії (https://odaba.edu.ua/library/electronic-resources/electronic-catalog/met-sup-
constr-and-civil-eng). Проте до ОНП є зауваження: в переліку ОК (ОК5-ОК10) мають назви, які починаються
однаково, але відрізняються будівельною областю. Крім того, структурно-логічна схема, представлена в ОНП як
граф, виконана у виглядів блоків освітніх компонент, розділених за роками навчання, що мають структурні
підпорядкування тільки в рамках цих блоків, а зв’язки між блоками відсутні – тільки послідовність. Така схема не
відображає взаємоузгодженості ОК і не пояснює наслідкових зав’язків між дисциплінами. В силабусах зазначено як
передумову для вивчення дисципліни «набуття теоретичних знань та практичних навичок за загальними та
професійними дисциплінами третього (освітньо-наукового) рівня».

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

Зміст ОНП відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
за рахунок блоку обов’язкових спеціальних (фахових). Програмні результати за ОНП сформовані у відповідності до
досвіду викладачів кафедр, що підтверджується тематикою обов'язкових освітніх компонент (ОК5-ОК10). Освітньо-
наукова програма «Будівництво та цивільна інженерія» не є міждисциплінарною.
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4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.

П і д ч а с онлайн-зустрічей з адміністрацією, Гарантом освітньої програми, а також п і д ч а с відеоконференції зі
здобувачами, які навчаються за освітньою програмою «Будівництво та цивільна інженерія», ЕГ дійшла висновку, що
структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії. В ЗВО
ОДАБА в і д 19.12.2020 р . д і є Положення про організацію вивчення вибіркових компонент навчального плану
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhen_pro_vibirkov_dists_skani_obed.pdf), в якому прописано механізм
формування освітньої траєкторії аспіранта (п.4.3). Попередньо здобувачам надається можливість ознайомитись з
переліком освітніх компонент (розділ 3 Положення). На сайті в силабусах дисциплін вони можуть знайти зміст
курсу, статус дисципліни (обовязкова/вибіркова), перелік програмних результатів, тощо
(https://odaba.edu.ua/library/electronic-resources/electronic-catalog/met-sup-constr-and-civil-eng), ознайомитись з
формою контролю. Під час відеозустрічі з НПП було зазначено, що в залежності від тематики дослідження
аспіранта теоретичне насичення курсу вибіркової освітньої компоненти може бути переглянуте викладачем у
відповідності д о п о т р е б здобувача з метою найкращої підготовки майбутнього фахівця т а ефективного
використання аудиторного часу. Під час відеозустрічі здобувачі підтвердили, що звітують за індивідуальним планом
кожного семестра згідно графіка навчання в НП (https://odaba.edu.ua/upload/files/192_NP_MN_BTSI_2020.pdf) та
мають можливість коригувати його у відповідності до ходу експериментального дослідження. Адміністрацією
академії було надано сканкопії індивідуальних планів здобувачів різних курсів навчання, на підставі яких було
проаналізовано структуру ІНП та обсяг навантаження. При інтерв’юванні здобувачі підтвердили, що вони писали
заяви на вибір дисциплін. Також ЕГ відмітила, що в ОДАБА є досвід запровадження дистанційної форми навчання,
що дає можливість використовувати її при формування індивідуальної освітньої траєкторії.

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

В н а д а н и х в з в і т і самооцінювання т а н а в е д е н и х н а с а й т і О Д А Б А ОНП-2020 та НП-2020
(https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/ESP-Construction-and-Civil-Engineering) передбачено освітню
компоненту практичного спрямування, а саме: педагогічну практику (VІ семестр) обсягом 3,0 кредити ЕСТS (6% від
загального обсягу освітньої складової навчання). ОК 11 «Практична підготовка (Педагогічна практика)» забезпечує
набуття програмних компетентностей ЗК6, ЗК9, ФК5, ФК9 та програмних результатів ПРН3 «Демонструвати
власний науковий світогляд та морально-культурні цінності,знання та розуміння філософської методології
наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності., ПРН4 «Демонструвати
власний науковий світогляд та морально-культурні цінності,знання та розуміння філософської методології
наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності», ПРН10 «Знати структуру
вищої освіти в Україні, специфіку професійно-педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти». Процедура
проходження педагогічної практики аспірантів викладена в «Положення про педагогічну практику здобувачів ВО
ступеня доктора філософії…» в і д 28.11.2019 р. н а с а й т і в в і л ь н о м у доступі:
https://odaba.edu.ua/postgraduate/provisions-level-of-higher-education
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_ped_praktiku_obed_Skani.pdf). Навчальними планами
п о п е р е д н і х р о к і в п е д а г о г і ч н а п р а к т и к а п е р е д б а ч а л а с ь в обсязі 2,0 кредити.
(https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/ESP-Construction-and-Civil-Engineering). Практична підготовка
здобувачів відбувається на підприємствах регіону та за його межами у відповідності до Положення про підготовку
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (https://odaba.edu.ua/postgraduate/provisions-
level-of-higher-education). Під час відеозустрічі здобувачі, які навчаються за освітньо-науковою програмою
«Будівництво та цивільна інженерія», відзначали, що практична складова підготовки забезпечується участю
здобувачів в роботі над експериментальною частиною дослідження в лабораторіях ОДАБА, а також на
підприємствах в м. Одесі (КП «Будова», ТОВ «Стикон»). Таким чином, навчання на ОНП поєднує в собі навчальну
та практичну діяльність.

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

Завдяки викладанню на ОНП «Будівництво та цивільна інженерія» таких освітніх компонент я к «Іноземна мова»,
«Педагогіка вищої школи», «Історія і філософія науки» (обов'язкові компоненти), «Науковий стиль мови і письма»
(як вибіркова компонента) розвиваються навики чіткого формулювання думок, ведення бесід, співпраці з колегами.
Навчання п і д ч а с підготовки д о атестацій (звітів), підготовки д о конкурсів т а конференцій сприяє надбанню
здобувачами таких компетентностей я к володіння державною т а іноземною мовами, здійснення комунікації,
відстоювання власних поглядів, в ситуаціях ризику брати на себе повноту відповідальності, вести навчання і
надавати допомогу колегам, удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний та загальнокультурний рівень.

7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).
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Професійний стандарт відсутній. Д л я визначення кваліфікації О Д А Б А орієнтується н а т і компетенції, які
запропоновані академічною спільнотою, в першу чергу представниками наукових шкіл ЗВО, стейкґолдерами-
роботодавцями т а випускниками, які працюють з а фахом та в інших ЗВО. При визначенні компетентностей та
результатів навчання освітньо-наукової програми, щ о визначають кваліфікацію, яка присвоюється, орієнтування
спрямоване, в першу чергу, н а Національну рамку кваліфікацій, Класифікатор професій України ДК 003:2010,
Довідник кваліфікаційних характеристик професій.

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.

Аналіз сканкопій індивідуальних планів здобувачів за ОП «Будівництво та цивільна інженерія», проведений ЕГ,
показав, що максимальна кількість аудиторних годин на один тиждень теоретичного навчання становить в
середньому для здобувачів освіти за ступенем доктор філософії 18-24 годин, що складає 33-40 % від загального
обсягу кредиту та відповідає пп. 5.3, 6.6 «Положення про організацію освітнього процесу»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf). Мінімальний обсяг
годин за НП з однієї навчальної дисципліни становить 3,0 кредити ЄКТС, максимальний очний – 6 (ОК3 «Іноземна
мова»), за весь період навчання. Для визначення рівня задоволеності структурою ОП, змістом освітніх компонент, їх
доцільністю на думку здобувачів у ОДАБА проводяться анкетування. Факт опитування підтвердили членам ЕГ
здобувачі освіти та представники самоврядування під час онлайн-зустрічі. Результати анкетування надано ЗВО в
електронному кабінеті: https://drive.google.com/file/d/1pX1QtHlXtQJ0mxctKC49P-sfoBYwqfgn/view?usp=sharing.

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.

Наразі підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти за даною ОНП не відбувається.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Інформацію викладено в достатньому обсязі. Обсяг ОНП та обсяг обов’язкових освітніх компонент, а також
дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти відповідають основним нормативним вимогам та рівню вищої освіти.
ОНП «Будівництво та цивільна інженерія» складена у відповідності до вимог Закону «Про вищу освіту», НРК
України. Освітні компоненти ОП (обов’язкові та вибіркові разом) в повному обсязі забезпечують набуття заявлених
компетентностей та програмних результатів навчання. Для здобувачів, які навчаються за освітньою програмою
«Будівництво та цивільна інженерія», передбачена можливість навчання за індивідуальною освітньою траєкторією.
Документ, який описує процедуру, а саме Положення про організацію вивчення вибіркових компонент навчального
плану знаходиться у вільному доступі на сайті академії. ЗВО тісно співпрацює з будівельними підприємствами та
професійними ГО м. Одеси. ОНП та НП передбачають практичну підготовку здобувачів (6,0% від загального обсягу
кредитів), а також освітні компоненти, що формують умови набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок
(soft skills).

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

ЕГ рекомендує урізноманітнити назви обов’язкових (спеціальних) освітніх компонент. Також ЕГ рекомендує
прибрати з ОНП перелік вибіркових компонент (з табл. 2.1 та матриць відповідності 5-6, оскільки це стримує
послідуючі процеси модернізації ОНП, ускладнюючи розробникам процедуру введення нового теоретичного
матеріалу до програми курсу (освітньої вибіркової компоненти), оскільки це впливає на відповідність певним
компетенціям і програмним результатам. Також ЕГ рекомендує розробити в ОНП структурно-логічну схему, яка б
чітко вказувала спадковість ОК, тобто процес отримання знань за спеціальністю для здобувача мав системний
вигляд.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Структура та зміст ОНП «Будівництво та цивільна інженерія» відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для третього рівня вищої освіти (доктор філософії). Враховуючі слабкі та сильні сторони у контексті
Критерію 2 ЕГ дійшла до висновку, що недоліки, виявлені під час акредитації, є незначними і можуть бути усунені
без шкоди освітньому процесу, за більшістю підкритеріїв відповідають вимогам Критерію 2.

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 до ЗВО є чіткими та зрозумілими, не мітять дискримінаційних положень та
своєчасно оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти. Посилання на сторінку, що містить всі
документи, які регламентують прийом на навчання до аспірантури та докторантури ОДАБА за ОНП:
https://odaba.edu.ua/postgraduate/entry-rules. Вступ на навчання за програмами третього освітньо-наукового рівня
освіти регламентується додатком 4 до Правил прийому до ОДАБА
https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_Odeskoi_derzhavnoi_akademii_budivnitstva_ta_arhitekturi_v_2
021_rotsi_1.pdf. За результатами аналізу матеріалів документів, проведених співбесід з аспірантами (Зустріч 3),
іншими учасниками освітнього процесу встановлено, що правила прийому достатньо прозорі, публічні, чітко
сформульовані та зрозумілі. Правила прийому в аспірантуру забезпечують доступ до навчання за неупередженим
конкурсом.

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

Порядок прийому на навчання до ЗВО за освітньо-науковим ступенем доктора філософії є єдиними, особливості
освітньої програми враховані на етапі формування програми вступних випробувань до аспірантури, яка містить
питання, відповіді на які дозволяють оцінити знання здобувачів, отримані зі спеціальності 192 Будівництво та
цивільна інженерія. Експертна група ознайомилася з програмою фахового вступного випробування для прийому
для навчання за освітньо-науковою програмою «Будівництво та цивільна інженерія», що затверджена головою
приймальної комісії 30.03.2020р. (https://odaba.edu.ua/upload/files/Program_192_fahov_ispit_obed.pdf). Для
здобувачів, які вступають до ОНП за іншою спеціальністю передбачено додаткове випробування у вигляді
співбесіди, при проведенні зустрічі зі здобувачами було підтверджено факт застосування такої процедури для таких
осіб. Програма додаткового випробування оприлюднена на сайті
https://odaba.edu.ua/upload/files/Programa_vstup_dodatkovogo_viprob_2021_192.pdf. Аналіз змісту програми
вступних випробувань до аспірантури дозволив визначити, що питання у ній враховують особливості даної ОНП
«Будівництво та цивільна інженерія» та охоплюють її предметні області.

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.

ЗВО має розроблені документи щодо визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема
під час академічної мобільності в ОДАБА відповідно до «Положення про академічну мобільність учасників
освітнього процесу» https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_akademichnu_mobilnist_1.pdf. Правила
визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти регламентуються «Положенням про підготовку
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук», яке оприлюднено на сайті ОДАБА в розділі
Аспірантам
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro__podgotovku_zdobuvachiv_vishchoi_osviti__doktora_filosofii_ta_d
oktora_nauk__v_ODABA.pdf. Порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема
під час академічної мобільності визначені у розділі 5 Положення про академічну мобільність і відповідає Конвенції
про визнання кваліфікацій з вищої освіти у Європейському регіоні, дана процедура повно мірою гарантує надійність
визнання результатів навчання за рахунок застосування визнаних у ЗВО-партнера процедур та порядку
установленому в Академії. Порядок визначений у даному положенні відповідає Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти у Європейському регіоні. Правила є доступними для всіх учасників освітнього процесу
та їх послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми. Під час проведення онлайн-зустрічі зі
здобувачами вищої освіти за ОНП «Будівництво та цивільна інженерія» не знайшло підтверджень застосування
даних правил на практиці, але спілкування із здобувачами довело факт їх обізнаності щодо принципів та порядку
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визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності, але
поки що вони не виявляють прагнень до їх застосування.

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.

Порядок визнання результатів навчання та компетентностей, здобутих у неформальній освіті здійснюється в ОДАБА
згідно із «Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті Одеської
державної академії будівництва та архітектури»
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozh_viznannya_rezultativ_neformalnoi_osviti.pdf. Даний порядок чітко
регламентує правила визнання результатів навчання отриманих у неформальні та інформальній освіті. Відповідно
розділу 2 даного Положення визначено порядок перезарахування результатів навчання у неформальній освіті і
дозволяється для тих дисциплін, які починають викладатися з другого семестру. Надійність визнання результатів
навчання гарантується всебічним розглядом як документів неформальної освіти так і атестацією комісії у разі
необхідності для перезарахування (п.2.3 «Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті Одеської державної академії будівництва та архітектури»). Формальної практики застосування
встановлених правил на ОНП «Будівництво та цивільна інженерія» не було, проте спілкування з представниками
органів студентського самоврядування ОДАБА та здобувачами освіти підтвердило факт обізнаності із даними
можливостями.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому за ОНП «Будівництво та цивільна інженерія» є чіткі та зрозумілі, а розроблені внутрішні
нормативні документи повною мірою забезпечують неупереджений конкурсний відбір, визнання результатів
навчання у неформальній та інформальній освіті.

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

Недостатня вмотивованість здобувачів щодо можливості визнання результатів, отриманих в інших закладах вищої
освіти та у неформальній освіті. Рекомендовано здійснювати популяризацію зарахування результатів навчання
отриманих у неформальній освіті та в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Експертна група встановила, що ОНП «Будівництво та цивільна інженерія» в цілому має достатній рівень
узгодженості з якісними характеристиками за підкритеріями Критерію 3. Недоліки за Критерієм 3 є несуттєвими та
не знижують якість надання освітніх послуг за програмою третього рівня вищої освіти.

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.

Згідно зі ЗСО ОНП та проведеними зустрічами із учасниками освітнього процесу для досягнення програмних
результатів навчання використовують наступні методи та форми навчання: лекції, практичні заняття, аудиторні або
онлайн-консультації, індивідуальні заняття, групові або самостійні роботи на основі ілюстративно-пояснювального,
наочного та інтерактивного методів навчання з використанням мультимедійного обладнання, практичної
підготовки, контрольних заходів. Велика увага приділена індивідуальній роботі аспіранта із науковим керівником.
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Спілкування зі здобувачами (Зустріч зі здобувачами) та представниками Ради молодих вчених (Зустріч з
представниками Ради молодих вчених) підтвердило застосування різних методів навчання, що враховують
студентоцентрований підхід та викладені в «Положенні про організацію освітнього процесу в ОДАБА»
(http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf) і «Положення про
підготовку здобувачів третього наукового ступеня доктора філософії та доктора наук в ОДАБА»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro__podgotovku_zdobuvachiv_vishchoi_osviti__doktora_filosofii_ta_
doktora_nauk__v_ODABA.pdf). Експертна група під час спілкування із здобувачами переконалась у відповідності
застосовуваних форм та методів навчання та викладання цілям та ПРН за ОНП та достатню задоволеність методами
навчання. ЗВО постійно проводить опитування здобувачів із різних питань, зокрема щодо питань задоволеності
методами та формами навчання. Результати такого опитування розміщені були надані за запитом експертної групи
та знаходяться у системі Національного Агентства. На сайті ОДАБА у розділі Аспірантам, передбачено онлайн-
опитування https://odaba.edu.ua/postgraduate/poll, але воно доступне будь-яким відвідувачам сайту і за може не
повній мірі висвітлювати думку саме здобувачів за цією ОНП «Будівництво та цивільна інженерія». Крім того,
академічна свобода здобувачів вищої освіти підтверджена можливістю брати участь в обговоренні та вирішенні
питань удосконалення освітнього процесу та науково-дослідної роботи; вільно обирати форму і методи навчання,
теми наукових досліджень; брати участь у формуванні індивідуального навчального плану, долучатися до наукових
та науково-практичних заходів, тощо. В умовах карантину викладачі і студенти використовували дистанційних
засоби навчання (Зустріч 3 зі здобувачами), зокрема Google meet та Zoom . На початку карантину керівництво
ОДАБА видало відповідні накази і розробило методичні вказівки щодо проведення навчального процесу за
допомогою дистанційних засобів (Зустріч з адміністрацією). Під час он-лайн зустрічі аспіранти (Зустріч зі
здобувачами) підтвердили, що при обговоренні проблемних питань, вони вільні у висловленні та відстоюванні
власної думки та інтересів. У ЗВО серед здобувачів та викладачів підтримується культура свободи слова, творчості,
поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень та використання їх результатів.

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).

ОНП «Будівництво та цивільна інженерія» за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти розміщена на сайті
ОДАБА https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/ESP-Construction-and-Civil-Engineering, де є можливість
ознайомитись із усією історією розвитку даної ОНП, як здобувачам освіти та і всім зацікавленим особам. За цією ж
адресою знаходяться навчальні плани ОПН за 2016, 2019, 2020 роки та силабуси обов’язкових і вибіркових
компонентів із зазначенням цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання
знань в межах окремих освітніх компонентів (у формі силабуса та робочої програми). За результатами зустрічі зі
здобувачами освіти (Зустріч зі здобувачами) було встановлено, що їм своєчасно та в доступній формі надається
інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання; дана
інформація є зрозумілою для здобувачів освіти рівня PhD. Науково-педагогічні працівники за даною ОНП
запевнили, що вся названа інформація надається здобувачам своєчасно. Ця інформація була підтверджена і при
опитуванні інших стейкхолдерів ОНП. ЗВО забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
інформаційних ресурсів, необхідних для навчання.

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

У ЗВО функціонує ефективна система діяльності студентів, аспірантів і молодих вчених ОДАБА. Представники Ради
молодих вчених під час зустрічі (Зустріч з представниками Ради молодих вчених) підтвердили проведення
численних міжнародних науково-практичних конференцій та конференції молодих вчених у ЗВО, що дозволяє
здійснити апробацію наукових досягнень здобувачам третього (доктор філософії ) рівня освіти. Гарною практикою є
можливість публікацій здобувачів освіти у виданні Університету «Север», Хорватія, що входить до Web of Science, що
було підтверджено під зустрічей із керівництвом закладу, науковими керівниками та аспірантами та переліком
публікацій здобувачів та наукових керівників. Доказами результатів наукової роботи здобувачів спеціальності 192
«Будівництво та цивільна інженерія» представлені на сайті Академії у розділі аспірантам в розділі співставлення
публікацій здобувачів та їх наукових керівників
(https://odaba.edu.ua/upload/files/192_Spivstavlennya_publikatsiy_zdobuvachiv_i_kerivnikiv.pdf). Аспіранти
приймають активну участь у виконанні держбюджетних тем, що виконуються в межах робочого часу в другу
половину дня, а також залучені до виконання госпдоговірної тематики та держбюджетних досліджень з оплатою
праці. ЗВО надало перелік таких тем та залучених до їх виконання аспірантів у відповідь на запит експертної групи
(п. 14 запиту ЕГ на додаткові документи), що міститься в системі Нацагентства. Аналіз індивідуальних навчальних
планів здобувачів, які ЗВО надав на запит експертної групи (п. 2 запиту ЕГ, відповідь на який міститься у системі
Нацагентства), дозволив проаналізувати кожну складову ОНП відповідно до обраних тем дисертаційних досліджень,
що підтвердило факт поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОНП «Будівництво та цивільна інженерія»
відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми. У бібліотеці ЗВО організовано
безкоштовний доступ до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та WoS, що також сприяє поєднанню
навчання і досліджень. Науково-педагогічні працівники під час зустрічей запевнили, що завжди готові долучитися
до консультування будь-кого із здобувачів, цей факт підтвердили і аспіранти. Стейкґолдери під час зустрічі
підтвердили факти залучення аспірантів до наукових проектів у свої організаціях (Зустріч із роботодавцями та
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стейкґолдерами). В ОДАБА діють наукові школи (https://odaba.edu.ua/science/scientific-schools), створення яких
дозволяє здобувачам різних років працювати у команді поєднуючи навчання та наукові дослідження.

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

Під час зустрічі з НПП було підтверджено факт можливості оновлення змісту ОНП шляхом застосування сталого
алгоритму такого оновлення у ЗВО, що регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в
університеті (http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf). Крім, того у
ОДАБА діє «Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти»
http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.pdf відповідно до якого
викладачі регулярно оновлюють методичні матеріали усіх ОП, в тому числі і ОНП «Будівництво та цивільна
інженерія». Відділ моніторингу та забезпечення якості освіти https://odaba.edu.ua/departments-and-
organizations/about-the-educational-part/education-monitoring-and-quality-department проводить регулярні
опитування з метою удосконалення викладання на усіх освітніх програмах Академії, факт цього було підтверджено
під час спілкування із адміністративним персоналом ЗВО (Зустріч з адміністративним персоналом). Викладачі
оновлюють зміст освітніх компонент ОНП шляхом впровадження в зміст дисциплін результатів досліджень,
викладених ними у монографіях і працях, опублікованих у фахових виданнях України та виданнях, що включені до
наукометричних баз даних; знань та результатів, отриманих під час стажування на виробництві тощо. Наприклад,
ОК «Сучасний стан та перспективи розвитку будівельних матеріалів та виробів», проф. Барабаш І.В. (має публікації,
у науково-метричних виданнях та результати яких використані в освітній компоненті: Barabash, D.
HarashenkoMechanoactivation of Portland cement in the technology of manufacturing the self-compacting concrete № 3/6
(93), 2018. – P 12-17 ISSN 1729-3774; Barabash I.V., Kroviakov S.O., Vorokhaev A.I. Effect of basalt fiber on the viability of
sand concrete mixtures. Вісник ОДАБА. Вип. № 70, 2018.-С.80-85. тощо); ОК «Сучасний стан та перспективи розвитку
технології та організації промислового та цивільного будівництва», проф. Менейлюк О.І. ( Innovative technology of
horizontal protective shield arrangement using injection / A. Meneylyuk, A. Petrovskiy, A. Borisov, A. Nikiforov // Electronic
Journal of the Faculty of Civil Engineering Osijek (eGFOS). — 2017. — № 15. — С. 36-49.; Инновации в строительстве и
реконструкции / Менейлюк А.И., Дубельт Т.М., Менейлюк И.А.: Монография. - Киев: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2018
– 652с. та інші). Дана інформація є в табл 2 самоаналізу ЗВО та оновлених даних представлених ЗВО відповідно п. 6
запиту ЕГ та розміщені в системі Нацагентства). За результатами проведених зустрічей зі випускниками,
аспірантами та НПП, виявлено достатній рівень задоволеності здобувачів методами навчання та викладання,
загалом навчальним процесом, рівнем кваліфікації викладачів і зрозумілістю викладання ними навчального
матеріалу (Зустрічі з випускниками, здобувачами та академічним персоналом).

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

Інтернаціоналізація навчання, викладання та наукових досліджень у межах ОНП та координація міжнародної
діяльності в ЗВО здійснюється відповідно до «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу»
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_akademichnu_mobilnist_1.pdf. Експертна група встановила, що
академічна спільнота та здобувачі ОНП активно залучені до інтернаціоналізації ЗВО шляхом опублікування
результатів своїх досліджень у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних, участі у
міжнародних конференціях, стажуванні за кордоном (документи, які це підтверджують, надані ЗВО на п. 6 запиту
ЕГ та розміщені в системі НА). ОДАБА приймає участь у міжнародних проєктах, інформація про які представлена на
сайті за посиланням https://odaba.edu.ua/international-activities. На теперішній час, через карантинні заходи,
здобувачі ОНП не залучені до таких програм та проєктів. За ОНП успішно навчалися та навчаються іноземні
здобувачі освіти. Надана ЗВО на п. 22 запиту ЕГ та розміщена в системі НА підтверджуюча інформація, щодо
залучення аспірантів до активних міжнародних заходів, зокрема міжнародних конференцій та симпозіумів.
Наприклад: - Крижановський В.О., Чистяков А.О. і Кінтія Л. робили доповіді на міжнародній науковій конференції
Computational civil engineering empower the digital transition in the construction world, 27-29 травня 2021, Ясси,
Румунія., що зазначено у програмі конференції - http://www.cce.ci.tuiasi.ro/CCE2021_program.pdf Сертифікат
учасника Крижановського додається. - Чистяков А.О. і Глібоцький Р.В. робили доповіді на 2nd International
Conference on Innovative Trends in Engineering for Sustainability (ICITES 2021), 9-11 січня 2021 р. Конференція була
організована кафедрою будівництва Toc H Інститут науки і техніки (Toc H Institute of Science and Technology), м.
Керала, Індія https://odaba.edu.ua/news/478. Доповідь Чистякова А.О. researching of properties of expanded clay
concrete on Cement-ash binder отримала відзнаку «best paper». Сертифікати додаються. - Вандинський В.Ю.
доповідав на 7-мій міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки», 2020
р. https://sites.google.com/ogasa.org.ua/apem/актуальні-проблеми-інженерної-механіки/завершені-конференції -
Сурков О.І. з англомовною доповіддю 20-22.11.2019 р. приймав участь 8-тій міжнародній конференція «Проблеми
надійності та довговічності інженерних споруд і будівель На залізничному транспорті»
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012104 - Путілін С.В. приймав участь у V Міжнародній
науково-технічній конференції «Ефективні технології в будівництві» http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-
content/uploads/2017/06/Програма-та-тези-доповідей-V-Міжнародної-науково-технічної-конференції-»Ефективні-
технології-в-будівництві”-2020-.pdf Зустріч із представниками Ради молодих вчених підтвердила факт залучення
молодих вчених до організації міжнародних конференцій в ОДАБА.
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Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

ЕГ встановлено, що форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у програмах
навчальних дисциплін на освітній програмі результатів навчання; вони відповідають студентоцентрованому підходу
та принципам академічної свободи. Поєднання навчання і досліджень реалізується через проведення наукових
досліджень здобувачів, зокрема за зареєстрованою тематикою кафедри, участь у міжнародних конференціях,
семінарах, публікацій у науково-метричних виданнях тощо. В ЗВО належний рівень інформованості здобувачів
вищої освіти стосовно освітнього процесу. Усім учасникам освітнього процесу ОНП своєчасно надається доступна і
зрозуміла інформація щодо цілей, змісту, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів.
Підтверджена можливістю здобувачам брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього
процесу та науково-дослідної роботи; вільно обирати теми наукових досліджень; брати участь у формуванні
індивідуального навчального плану тощо. ЗВО провадить міжнародну діяльність в рамках Програм Європейського
Союзу ЕРАЗМУС+ в сфері вищої освіти.

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

Експертна група рекомендує ЗВО проводити опитування здобувачів освіти із забезпеченням можливості
ідентифікації їх як здобувачів освіти саме цієї ОНП та із забезпеченням відповідної анонімності для
унеможливлення отримання не коректних результатів. Експертна група зазначає обмежений рівень участі
здобувачів за ОНП «Будівництво та цивільна інженерія» в міжнародних проектах, тому рекомендує приділити
цьому особливу увагу в рамках інтернаціоналізації діяльності та рекомендує ЗВО розглянути можливість активного
залучення здобувачів ОНП до міжнародних програм у сфері вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Загалом Експертна група зазначає, що форми і методи навчання та викладання за ОНП дають можливість
здобувачам досягнути заявлених цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Освітнє середовище ЗВО сприяє поєднанню
навчання і досліджень шляхом надання здобувачам безкоштовного доступу до міжнародних наукометричних баз
даних Scopus та WoS, а також створення сприятливого середовища та внутрішньої інфраструктури. ЗВО провадить
діяльність в рамках Програм Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ у сфері вищої освіти, але здобувачі даної ОНП не
залучені до таких програм.. Зважаючи на сильні сторони та позитивні практики, а також наведені рекомендації,
Експертна група дійшла висновку, що ОНП «Будівництво та цивільна інженерія» загалом відповідає Критерію 4.

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.

У ЗВО використовують різнорівневі форми контрольних заходів: педагогічну практику, семестровий та поточний
контроль, іспити й заліки, які забезпечують об’єктивну перевірку досягнень програмних результатів навчання.
Форми контрольних заходів прописані у робочих програмах дисциплін та силабусах, які знаходяться у вільному
доступі на сайті ЗВО (https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/ESP-Construction-and-Civil-Engineering) та
доносяться викладачами до здобувачів на заняттях. Критерії оцінювання знань та вмінь здобувача третього рівня
вищої освіти є чіткими та зрозумілими, вони наведені у Положенні про систему оцінювання знань та вмінь
здобувачів вищої освіти, яке знаходиться у вільному доступі на сайті ОДАБА (https://odaba.edu.ua/academy/public-
information/the-educational-process/provision-of-educational-process). Збір інформації щодо чіткості та зрозумілості
критеріїв оцінювання проводиться у вигляді анонімного опитування на сайті ЗВО
(https://odaba.edu.ua/postgraduate/poll) та зі слів гаранта освітньої програми враховуються в рекомендаціях щодо
поліпшення освітнього процесу під час обговорень ОНП. Результати виконання навчального плану відображаються
в індивідуальному плані здобувачів щосеместрово, це підтверджується наданими на запит ЕГ документами у
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електронному кабінеті (індивідуальні плани аспірантів). Під час відеозустрічі зі здобувачами було підтверджено, що
умови оцінювання отриманих знань є зрозумілими, і ознайомитись з умовами можна до початку курсу на сайті ЗВО,
на першому занятті від викладача.

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

Стандарту вищої освіти щодо атестації здобувачів третього наукового ступеня немає в наявності. Зі слів гаранта ЗВО
використовує Тимчасове положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в
ОДАБА, яке наведено на сайті ЗВО у вільному доступі (https://odaba.edu.ua/science/sac-for-awarding-the-deg.-of-
doctor-of-philosophy). Звітування аспірантів щодо виконання індивідуального навчального плану та індивідуального
плану наукової роботи відбувається згідно з Положенням про порядок звітування здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії про виконання індивідуального плану наукової роботи (https://odaba.edu.ua/academy/public-
information/the-educational-process/provision-of-educational-process). Під час відео-зустрічі із здобувачами було
підтверджено, що двічі на рік вони звітують про виконання індивідуального навчального плану та індивідуального
плану наукової роботи, а під час останнього року навчання – доповідають на засіданнях випускових кафедр або
Вченої ради академії про стан дисертаційної роботи.

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 регулюється положеннями «Положення про систему оцінювання знань
та вмінь здобувачів вищої освіти», та «Положення про організацію освітнього процесу в ОДАБА», які оприлюднені
на сайті академії та знаходяться у вільному доступі https://odaba.edu.ua/academy/public-information/the-educational-
process/provision-of-educational-process. Об'єктивність екзаменаторів регламентується відкритістю та прозорістю
інформації щодо оцінювання. Врегулювання конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до Положення про
врегулювання конфліктних ситуації у ОДАБА https://odaba.edu.ua/academy/public-information/the-educational-
process/provision-of-educational-process. Випадків конфліктних ситуацій, пов’язаних з оцінюванням знань
здобувачів, не виявлено.

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.

Дотримання академічної доброчесності регламентують «Положення про організацію освітнього процесу в Одеській
державній академії будівництва та архітектури», «Кодекс академічної доброчесності»
https://odaba.edu.ua/academy/public-information/the-educational-process/provision-of-educational-process у
відповідності до «Тимчасового положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії в ОДАБА» https://odaba.edu.ua/science/sac-for-awarding-the-deg.-of-doctor-of-philosophy. Під час відео-
зустрічі було підтверджено, що у ЗВО створено групу сприяння академічної доброчесності для популяризації
принципів академічної доброчесності та професійної етики серед викладачів та студентів. Дана група вносить
пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності у освітню та
наукову діяльність ЗВО та надає рекомендації й консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання
положень Кодексу. У ході акредитації ЕГ встановлено: дисертаційні роботи, статті аспірантів проходять перевірку на
наявність плагіату, яка виконується програмою онлайн-сервісу Unicheck. Із бесіди з здобувачами було встановлено,
що перевірка на плагіат тез доповідей, статей, які подаються до редакцій, виконується авторами самостійно за
допомогою доступних безкоштовних онлайн-програм з виявлення плагіату. У разі виявлення порушення
академічної доброчесності здобувачі проходять повторне оцінювання. Якщо в дисертаційній роботі виявлено
неприпустиму кількість оригінальності, дана робота не приймається до розгляду до спеціалізованої вченої ради
згідно з Положенням про порядок присудження наукового ступеню https://odaba.edu.ua/science/sac-for-awarding-
the-deg.-of-doctor-of-philosophy. Технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної
доброчесності прописані у Положенні про організацію освітнього процесу в ОДАБА» та «Кодексі академічної
доброчесності» https://odaba.edu.ua/academy/public-information/the-educational-process/provision-of-educational-
process і знаходиться у вільному доступі на сайті ЗВО. Під час відеозустрічей здобувачі підтвердили, що обізнані
щодо вимог з дотримання академічної доброчесності, проте кількісний показник вказували різний, посилаючись
частіше на цифри, озвучені керівниками. Керівник відділу моніторингу та якості освіти С.А. Крюковська-Тележенко
під час відео-зустрічі анонсувала проєкт «Положення про перевірку на плагіат», який має містити опис процедур
перевірки на плагіат, апеляції, а також кількісні показники допустимого відсотку плагіату. Фактів порушення
академічної доброчесності на момент проведення онлайн-акредитації, підтверджено не було.
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Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Здобувачі ознайомлені з вимогами щодо дотримання академічної доброчесності, знають документи, прийняті в
ОДАБА, в яких сформульовано основні принципи та етапи процедури (Кодекс академічної доброчесності,
Положення про організацію освітнього процесу в ОДАБА, тощо), розуміють і підтримують політику поваги до
авторського права, запровадженою ЗВО в різних аспектах діяльності: навчання, публікація збірників, НДР та ін.

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

Здобувачі, викладачі та наукові керівники на протязі декількох зустрічей з ЕГ не виявили єдності в кількісних
показниках допустимого відсотка плагіату при перевірці різного виду наукових робіт. Також під час зустрічі з
самоврядуванням було зазначено про факт вибіркових перевірок тез при публікації збірок робіт здобувачів. Також
ЕГ не отримала чіткої відповіді на питання щодо можливості здобувачам самостійно перевірити роботу на програмі
Unicheck, який ЗВО використовує для перевірки на плагіат. Тому ЕГ рекомендує найскоріше розробити,
запровадити й оприлюднити на сайті Положення про перевірку на плагіат, в якому були б враховані дані
зауваження та чітко прописана можлива процедура самостійної (необов’язкової) перевірки.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Практики, запроваджені в ОДАБА, є позитивними, в цілому відповідають вимогам критерію 5, але потребують
подальшого доопрацювання та поліпшення.

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.

Освітній процес освітньо-наукової програми здійснюється науково-педагогічними працівниками, професіональні
навики яких відповідають вимогам п.п.28-30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених
постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 (зі змінами згідно постанов КМУ № 347 від 10.05.2018 та № 180 від
03.03.2020). Підбір викладачів для забезпечення відповідного освітнього компонента ОНП здійснюється з
урахуванням цілей освітньої програми, компетентностей та програмних результатів навчання, а безпосередньо
конкурсний відбір викладачів проводиться згідно Статуту академії
https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf та Положенню про Порядок проведення конкурсного відбору
при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_konkursnogo_vidboru_pri_zamishchenni_vakantnih_posad_
naukovo-pedagogichnih_pratsivnikiv_ODABA_2020_1.pdf та укладання з ними контрактів. Це підтверджено
інформацію Таблиці 2 Самоаналізу та відповіддю ЗВО на п.6 Запиту ЕГ, щодо розшифрування даних цієї таблиці
(інформація наведена у системі Нацагенства), а також на зустрічі з фокус-групами (Зустрічі 2, 7 та 9). Дана більш
коректно заповнена таблицю 2 відомостей про самооцінювання освітньої програми повно відображає академічні
та/або професійні кваліфікації викладачів, задіяних до реалізації ОНП . Відповідно до цієї інформації, викладачі
дисциплін ОНП мають відповідний до Освітньої компоненти яку викладають: фах, науково-дослідні результати у
вигляді монографій, наукових статтей у фахових виданнях України та закордоном, статтей що індексуються
міжнародними наукометричними базами даних Scopus або Web of science, науково-педагогічний стаж, методичні
посібники, підручники, стажування та підвищення кваліфікації, окрім цього більшість викладачів за фахом залучені
до атестації наукових робіт у спецрадах ОДАБА та інших ЗВО.

2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.
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Процедури конкурсного добору викладачів регламентуються «Положенням про порядок конкурсного відбору
науково-педагогічних працівників Одеської державної академії будівництва та архітектури (зі змінами)»,
розміщеного на веб-сайті академії за посиланням
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_konkursnogo_vidboru_pri_zamishchenni_vakantnih_posad_
naukovo-pedagogichnih_pratsivnikiv_ODABA_2020_1.pdf, є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний рівень
викладання відповідно до цілей освітньої програми. Під час онлайн-зустрічі з викладацьким складом ОНП
«Будівництво та цивільна інженерія» встановлено, що процедури та критерії конкурсного відбору всім відомі
(Зустріч 2 та 9).

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

ОДАБА активно залучає провідних фахівців регіону у галузі будівництва до організації та реалізації освітнього
процесу, шляхом укладання угод про співпрацю (НДІБК, Управління державного архітектурно-будівельного
контролю ОМР, «ЗАРС», «ЧорноморДНІпронкт», «Вайланд», Служба місцевих автодоріг, НДІ «Шторм», «Паллада»
тощо ), роботи філій кафедр академії на підприємствах та договори на виконання наукових досліджень.
Підтверджено на зустрічі зі стейкхолдерами що до перегляду ОНП запрошуються представники роботодавців з
метою надання пропозицій щодо організації та проведення освітніх заходів для здобувачів та відповіддю ЗВО на
Запит 16 ЕГ , матеріали доступні у системі Нацагенства. Роботодавці та стейкхолдери підтвердили (Зустріч 4)
можливість користування здобувачам матеріальною базою та інформативними ресурсами підприємств,
проходження практик аспірантами та студентами, підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних
працівників, виконання науково-дослідних тем. Інформація щодо філій кафедр, що забезпечують ОНП, створених
на виробництві галузевих підприємств: філія кафедри будівельної механіки на виробництві ПП «Стальпроект АБ»;
філії кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних споруд – ТОВ «Гранд Імпаєр Білдинг», ТОВ «АСБ
АСПЕКТ»; філія кафедри металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій – ТОВ «Модуль- Юг»; філії кафедри
організації будівництва та охорони праці – адміністрація морського порту «Южний»; державне виробниче житлово-
побутове підприємство будівельної корпорації «Укрбуд»; філії кафедри основ і фундаментів – КП «Будова», КП
«Центр Інженерних вишукувань».

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

ОДАБА залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі та представників роботодавців про
що свідчать результати онлайн-зустрічей зі стейкхолдерами (Зустріч 4) та аналіз відповідних документів, наданих на
запит експертної групи (п. 16 Запиту ЕГ) за якими підтверджено факт такого залучення виробничників до читання
майстер-класів та лекцій здобувачам даної ОНП. Підтверджуючі факти залучення запрошених лекторів, у тому
числі закордонних, в межах даної ОНП: з використанням дистанційної платформи google meet була прочитана
лекція для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (2 рік навчання) за темою «Неметалева
арматура», як розділ теми «Сучасні будівельні залізобетонні конструкції. Прогресивні конструктивні схеми будівель.
Нові матеріали (бетони, в т.ч. фібро бетони, арматури, в т.ч. неметалева)» в рамках освітньої компоненти «Сучасний
стан та перспективи розвитку будівельних конструкцій, будівель та споруд». Лектор Акіменко Олександр
Олександрович, технічний спеціаліст, менеджер з навчання групи компаній «ІМПЕРАТИВ» (м. Харків); лекція
Інеси Лаур викладача-дослідника з Linköping University, Chalmers Institute of Technology (Швеція), на який було
розкрито особливості розвитку будівельної індустрії у Швеції https://odaba.edu.ua/news/514; лекція директора
департаменту науково-технічного розвитку КП «Будова» к.т.н. Олександра Вікторовича Елькіна
https://www.youtube.com/watch?v=abNEFq0bVwQ&t=58s. Окрім того, слід зазначити, що залучені до НПП є не
тільки високопрофесійними викладачами, а також мають великий досвід у практичній роботі, яка відображається у
впровадженні наукових досліджень в реальні будівельні проекти, що підтверджено, як на зустрічі із учасниками
освітнього процесу так і документами, які надала ЗВО на п.14 запиту ЕГ (яка міститься у системі Нацагенства), щодо
участі у дослідницьких проєктах наукових керівників та аспірантів за останні п’ять років (в т.ч. з оплатою праці),
договори про співпрацю з суб’єктами господарювання. Професор Клименко Є.В., доцент Заволока М.В., доцент
Микитинський В.М., мають значний обсяг практичних науково досліджень за госпоговорами. Також є практика
залучення роботодавців до участі в розгляді дисертаційних робіт здобувачів в тому числі при створенні
спеціалізованих вчених рад (https://odaba.edu.ua/science/sac-for-awarding-the-deg.-of-doctor-of-philosophy).
Необхідно відзначити тісну співпрацю ЗВО з професіоналами-практиками, роботодавцями не тільки Одеси, а і
Києва, Харкова, Краматорська, Запоріжжя та їх домовленості щодо співучасті у розвитку освітніх процесів в
Академії.

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

Аналіз представленої інформації показує, що в ОДАБА існує система, яка сприяє професійному розвитку науково-
педагогічних працівників. В ЗВО розроблено та діє «Порядок підвищення кваліфікації науково-педагогічних
п р а ц і в н и к і в » https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_pidvishchennya_kvalifikatsii_naukovo-
pedagogichnih_pratsivnikiv.pdf. Зустрічі з викладачами та керівництвом Академії підтвердило обізнаність учасників
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із даним положенням, та процедурою стимулювання викладачів за професійні досягнення. Цьому сприяє дієва
система матеріального заохочення викладачів професійному розвитку, яка здійснюється згідно із положенням про
преміювання працівників ОДАБА
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_premiyuvannya_pratsivnikiv_ODABA.pdf. ЗВО надає
інформаційну підтримку про професійні, наукові та просвітницькі заходи, які відбуваються в Україні і світі. Сприяє
підвищенню наукового рівня в академії наявність спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук та досвід створення разових спеціалізованих рад із захисту
дисертацій здобувачів третього освітньо-наукового рівня в тому числі за даною ОНП «Будівництво та цивільна
інженерія». Бібліотека ОДАБА надає можливість доступу до національних та міжнародних електронних ресурсів, у
тому числі до базами даних Scopus та Web of Science (https://odaba.edu.ua/library/electronic-resources/internet-
resources.), що також ефективно сприяє професійному розвитку викладачів та аспірантів.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У ОДАБА розроблено низку заходів для стимулювання розвитку викладацької майстерності, які передбачають
матеріальні та моральні заохочення. Моральне стимулювання складається з проведення конкурсу «Кращий
викладач», визначення рейтингів викладачів за результатами анкетування студентів, вручення грамот та подяк. Для
підвищення ефективності та результативності діяльності НПП в ЗВО проводиться рейтингове оцінювання якості
їхньої діяльності https://odaba.edu.ua/academy/public-information/personnel-software/npp-rating. Працює рейтингова
комісія (Наказ №26/од від 17.02.2020 р), діє система заходів стимулювання розвитку викладацької майстерності, що
регламентується Статутом ОДАБА https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf, Колективним договором між
адміністрацією та комітетом первинної профспілкової організації
https://odaba.edu.ua/upload/files/Kolektivniy_dogovir.pdf, та «Положенням про преміювання працівників ОДАБА»
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_premiyuvannya_pratsivnikiv_ODABA.pdf. Відділи ОДАБА
забезпечують інформаційну підтримку освітньої і наукової діяльності шляхом задоволення інформаційних потреб
викладачів, а саме: науковою бібліотекою впроваджено нові технології, надаються сучасні сервісні послуги, відкрито
доступ до електронних баз, зокрема Scopus і Web of Science (https://odaba.edu.ua/library/electronic-resources/internet-
resources). Під час зустрічей з керівником ОДАБА, адміністрацією та НПП було наведено в якості морального
стимулювання НПП за розвиток викладацької майстерності – рейтингування викладачів з подальшим його
оприлюдненням на сайті академії, проведення щорічного конкурсу на кращого викладача академії. Матеріальне
стимулювання відбувається у відповідності із зазначеними раніше положеннями у вигляді преміювання за наукову
діяльність та викладацьку майстерність.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

ОДАБА на постійній основі залучає провідних фахівців у галузі будівництва та цивільної інженерії до організації та
реалізації освітнього процесу, залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі та
представників роботодавців. За госпдоговорами із підприємствами на їх виробництві створено низку філій кафедр,
що забезпечують ОНП. Викладачі регулярно підвищують рівень кваліфікації, проходять стажування, а також
заохочуються зі сторони академії. Сильними сторонами ОНП є реальна співпраця та залучення представників
роботодавців з досвідом практичної діяльності, до викладання дисциплін ОНП, професійного спрямування.
Позитивним є можливість науково-педагогічних працівників проходити підвищення кваліфікації на підприємствах
партнерів-роботодавців. В ОДАБА діє прозора система обрання працівників на відповідні посади на конкурсній
основі, з урахуванням показників їх професійної діяльності та відповідно цілей ОНП.

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

Рекомендується: для обґрунтування кандидатур викладачів доповнити таблицю 2 Відомостей про самооцінювання
ОНП даними про їхні публікації за тематикою навчальних дисциплін, які вони викладають на ОНП, із відповідними
посиланнями на профілі викладачів у Google Scholar, ORCID, Scopus, оскільки на офіційних сторінках викладачів на
сайті ОДАБА не всі посилання на їх профілі у Google Scholar, ORCID, Scopus, Web of Science мають коректне
відображення даної інформації. ЕГ рекомендує налаштувати профілі НПП у базах даних Google Scholar, ORCID,
Scopus для коректного відображення актуальної інформації. Задля чого рекомендується усім викладачам, задіяним
у забезпеченні ОНП оновити перелік публікацій за останні 5 років і врахувати побажання та рекомендації
роботодавців щодо формування та коригування ОНП.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Оцінка людських ресурсів, задіяних при реалізації освітньої програми є позитивною. Забезпечення досягнення
визначених ОНП цілей та програмних результатів навчання відбувається за рахунок академічної та професійної
кваліфікації викладачів та тісної співпраці з роботодавцями. ОНП «Будівництво та цивільна інженерія» та освітня
діяльність за цією програмою загалом відповідає вимогам Критерію 6, а виявлені недоліки не є суттєвими і
системними.

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.

Під час огляду матеріально-технічної бази було встановлено відповідність її вимогам для реалізації ОНП, а саме:
було підтверджено, що обладнання, яке використовується для наукових дослідів аспірантів, знаходиться у робочому
стані, сертифіковане. Існуючі лабораторії оновлюються, частина обладнання розробляється НПП ОДАБА і
виготовляється в рамках госпрозрозрахункових тем, частково закуповується за спонсорські кошти. Є унікальні
установки для наукових досліджень здобувачів. Наприклад, установка для електропрогріву бетону, яка знаходиться
у лабораторії залазобетонних конструкцій https://drive.google.com/file/d/1cZC6BFujYLngc4JitZR_blLZL4trJjmt/view.
Зі слів здобувачів та наукових керівників для наукових дослідів вони мають потужну підтримку від ЗВО та спонсорів
щодо забезпеченням їх матеріалами для проведення дослідження. Під час резервної зустрічі зі слів здобувачів було
підтверджено факт надання спонсорської підтримки аспірантам для наукових досліджень. Звіти з фінансової
діяльності ЗВО для реалізації ОП наведені на сайті у вільному доступі за посиланням
https://odaba.edu.ua/academy/public-information/financial-activity. У наданій інформації на запит ЕГ щодо
матеріально-технічного забезпечення було підтверджено, що обладнання яке використовується для наукових
дослідів аспірантів знаходиться у робочому стані, сертифіковане.

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.

Під час онлайн-зустрічей із здобувачами вищої освіти та науково-педагогічним персоналом було підтверджено, що
вони мають безоплатний постійний доступ до необхідних інформаційних ресурсів, як у бібліотеці ЗВО, так й у
віддаленому доступі: https://odaba.edu.ua/library.

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.

Збір інформації щодо їх потреб проводиться у вигляді анонімного опитування на сайті ЗВО
(https://odaba.edu.ua/postgraduate/poll) та зі слів гаранта освітньої програми враховуються рекомендації щодо
поліпшення освітнього процесу під час обговорень ОНП. Під час онлайн-огляду матеріально-технічної бази
встановлено, що обладнання проходить постійні перевірки на придатність, регулярно проводяться інструктажі з
техніки безпеки, які фіксуються в журналі, у кожній лабораторії наявні вогнегасники та плани евакуації. Здобувачі
вищої освіти у разі виникнення проблем різного характеру звертаються до психологічної підтримки, профкому,
відділу аспірантури, ради молодих вчених або до гаранта освітньої програми, контакти є у вільному доступі на сайті
ЗВО та передчасно аспіранти проінформовані про місцезнаходження та способи зв'язку вищеперерахованих осіб та
відділів. Під час онлайн-зустрічей було встановлено, що на території ЗВО є вільний доступ до мережі Wi-Fi. Для
здобувачів та НПП створено соціально-побутові умови: гуртожитки, їдальня, медпункт та інші побутові пункти,
спортивний майданчик. Зі слів здобувачів оцінюють вони стан соціально-побутових умов як 4 з 5. Під час онлайн-
зустрічі здобувачі підтвердили, що у разі виникнення питань або пропозицій вони завжди можуть звернутись до
студентського самоврядування, Ради молодих вчених, профкому, відділу аспірантури, наукових керівників та
гаранта освітньої програми. На базі ЗВО працює соціальна підтримка - психолог Бикова Світлана Валентинівна
https://odaba.edu.ua/postgraduate.

4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.
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Під час онлайн-зустрічей із здобувачами вищої освіти та науково-педагогічним персоналом було встановлено, що
вони користуються такими засобами зв'язку як telegram, google meet. Здобувачів вищої освіти з особливими
потребами за даною ОНП немає. Під час дистанційного навчання здобувачі вищої освіти мали підтримку від відділу
інформаційного забезпечення, технічних засобів навчання та відділу організації освітнього процесу. Зі слів
здобувачів під час відео-зустрічі було підтверджено, що протягом періоду дистанційного навчання дані відділи
своєчасно інформували здобувачів про зміни у освітньому процесі, надавали допомогу, за потреби, щодо
використання технічних засобів зв'язку, таких як Google meet (створювали кооперативну електрону пошту,
проводили інструктаж з використання даного засобу зв'язку) https://odaba.edu.ua/postgraduate. Соціальна підтримка
здобувачів вищої освіти надається профкомом ЗВО, у вигляді матеріальної, консультативної та психологічної
допомоги https://odaba.edu.ua/students/trade-union-of-students. Також на базі ЗВО забезпеченням освітньої,
організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів займається Рада молодих
вчених. https://odaba.edu.ua/students/student-council/information-about-the-student-council-of-ogasa Підтримка осіб з
особливими потребами регламентується Порядком супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними
можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території
ОДАБА https://odaba.edu.ua/academy/public-information/the-educational-process/provision-of-educational-process. На
час акредитації випадків з підтримкою осіб з особливими потребами не виявлено.

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

Реалізація права на освіту для здобувачів з особливими освітніми потребами регламентується «Порядком супроводу
(надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних
груп населення під час перебування на території ОДАБА» https://odaba.edu.ua/academy/public-information/the-
educational-process/provision-of-educational-process. Під час онлайн-зустрічі підтверджено, що у ЗВО спеціально
облаштовано перший поверх для проведення занять для осіб з особливими потребами, є спеціальна туалетна
кімната. Під час відеозустрічей здобувачі не підтвердили інформацію про наявність пандусів в учбових корпусах та
гуртожитках.

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.

Випадків конфліктних ситуацій у ЗВО не було. У разі їх виникнення ЗВО регламентується положеннями та
документами, які є у вільному доступі на сайті : «Положення про врегулювання конфліктних ситуацій»,
«Положення про запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями і
дискримінацією в ОДАБА», «Антикорупційна програма ОДАБА» https://odaba.edu.ua/academy/public-
information/the-educational-process/provision-of-educational-process.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

У наявності лабораторії, які модернізуються, є унікальне обладнання для проведення наукових досліджень
здобувачів. Забезпечення експериментальної частини дослідження необхідними розхідними матеріалами
відбувається за рахунок ЗВО та спонсорів. У бібліотеці здобувачі та НПП мають вільний доступ до баз даних
періодичних наукових видань та нормативних документів. У ЗВО є чітка і зрозуміла політика процедури вирішення
конфліктних ситуацій.

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

ЕГ рекомендує удосконалити доступ до нормативних будівельних документів. Рекомендується продовжити
створювати умови для реалізації права на освіту осіб з особливими потребами, встановити спеціальні пристосування
у гуртожитках та ЗВО. ЕГ рекомендує продовжувати модернізацію матеріально-технічної бази.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Загалом ОНП відповідає критерію 7. В ЕГ були зауваження, які не впливають на якість освітнього процесу та можуть
бути виправлені в найближчі терміні.

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, затвердження, моніторингу т а періодичного перегляду О Н П регулюється в академії
Положенням про розробку, моніторинг, вдосконалення та закриття освітніх програм в ОДАБА від 19.12.2019 р.
(https://odaba.edu.ua/academy/public-information/the-educational-process/provision-of-educational-process,
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_rozroblennya,_zatverdzhennya,_monitoring_ta_zakrittya_osvitnih_
program.pdf ). Перегляд т а оновлення освітніх програм у відповідності д о п . 5 . 2 Положенням про розробку,
моніторинг, вдосконалення та закриття освітніх програм, згаданого в ЗСО перегляд ОП здійснюється не рідше, ніж
раз на 5 років, обґрунтовані зміни вносяться за положеннями розділу 3, в якому вказані етапи розробки та
затвердження ОП. На момент акредитації ЕГ зафіксувала останній перегляд ОНП в 2020 р. (затвердження Вченою
радою ОДАБА 14.05.2020 р. протокол №9). Попередня ОНП, затверджена 30.05.2019 р., діяла протягом 2019-2020
н.р. В період 2016-2019 рр. діяла інша ОНП, розроблена за була з а старою формою без представлення основних
розділів ОП, а саме програмних результатів (https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/ESP-Construction-
and-Civil-Engineering). Основна відмінність ОНП 2020 р. від попередньої ОНП 2019 р. – відсутність ОК обсягом 2,0-
2,5 кредити та збільшено кількість програмних результатів навчання.

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.

Під час зустрічі зі здобувачами було підтверджено факт їх залучення до розробки ОНП в 2019 р. та 2020 р., що
зафіксовано в ОНП. Здобувачі вищої освіти мають можливість долучитись до процесу перегляду через анкетування:
h t t p s : / / o d a b a . e d u . u a / p o s t g r a d u a t e / p o l l , https://docs.google.com/forms/d/1AvbS7pH--GT-
I9XFLQlEEAPqUxuFJF_lwWdBE1v61AA/viewform?edit_requested=true). Легітимність опитування в ЕГ викликала ряд
запитань, оскільки дані анкетування є анонімними та знаходяться у відкритому доступі. Під час зустрічі з
працівниками допоміжних (сервісних) структурних підрозділів було підтверджено, що основним фактором при
опитуванні є анонімність респондентів, а не їх дотичність до ЗВО. На запит ЕГ в електронному кабінеті було надано
звіт відділу моніторингу та якості освіти щодо опитування здобувачів третього рівня освіти за 2020-2021 н.р.
навчальний рік – (https://drive.google.com/file/d/1pX1QtHlXtQJ0mxctKC49P-sfoBYwqfgn/view?usp=sharing). У
відкритому доступі даний звіт і звіти за попередні роки знайти не вдалось, як й іншу інформацію про результати
роботи відділу моніторингу (https://odaba.edu.ua/departments-and-organizations/educational-part). Здобувачі
залучені до перегляду ОНП і через Раду молодих вчених, про що вказано в ЗСО та підтверджено під час відеозустрічі
з представниками Ради молодих вчених. На момент акредитації ЕГ не знайшла публічної інформації про діяльність
Ради, проте під час написання експертами звіту на сайті з’явилась сторінка Ради
(https://odaba.edu.ua/science/council-of-young-scientists), на якій інформація про активну діяльність Ради обмежена
2015-2017 рр. Також під час зустрічі зі здобувачі підтвердили, що мають можливість приймати участь у формуванні
ОНП та впливати на перегляд безпосередньо під час семестрового звітування на кафедрах та при особистому
спілкуванні з науковими керівниками і гарантом. Здобувачі освіти є активними та зацікавленні у формуванні
власної освітньої траєкторії, мають власні пропозиції, знають кому їх треба надавати, що було підтверджено під час
резервної зустрічі зі здобувачами.

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

Пропозиції від роботодавців щодо оновлення ОНП та інших процедур забезпечення якості збираються зокрема під
час проведення сумісних круглих столів, засідань кафедр, конференцій та інших заходів. Протоколи передаються на
розгляд вчених рад інститутів і в подальшому враховуються при перегляді та оновленні змісту ОНП. Під час
відеозустрічі свою участь в розробці ОНП «Будівництво та цивільна інженерія» рівня «доктор філософії» 2020 р.
підтвердив директор ДП «ДНІБК» Г.Г. Фаренюк. Зокрема, пропозиція від ДП «ДНІБК» про включення до ОНП
дисципліни про математичні методи моделювання і дослідження будівельних конструкцій (відгук від 11.05.2017 р.)
була врахована в ОНП 2019 р. і реалізована в якості вибіркової компоненти ВК 3-5.1 (НП 2019 р.) та ВК 2-4.1 (НП
2020 р.) «математичні методи дослідження будівельних конструкцій» (https://odaba.edu.ua/academy/educational-
activities/ESP-Construction-and-Civil-Engineering), що підтверджується і відповідним відгуком ДП «ДНІБК» (від
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15.04.2021 р.). Присутні на зустрічі роботодавці заступник головного інженера з управління проектами та економіки
КП «Будова» В.І. Данилюк, провідний конструктор ТОВ «Стикон» Д.С. Даниленко, координатор проектування,
провідний інженер представницького офісу «Power concretion corporation of Сhina, ltd» О.С. Шиляєв беруть активну
участь у підготовці фахівців в якості представників підприємств, що є базами практик, а також проводять
навчально-консультативні зустрічі зі студентами. Наголосили, що мають змогу висловлювати побажання гаранту
щодо поліпшення ОНП. Роботодавці під час зустрічі підтвердили своє бажання і надалі приймати участь в
удосконаленні ОП. На момент розробки ОНП 2020 р. роботодавці були залучені як рецензенти, що підтверджено
відповідними документами в ЗСО та на сайті ОДАБА: https://odaba.edu.ua/academy/public-information/public-
discussion.

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

Е Г б у л о в с т а н о в л е н о , щ о на сайті Академії є сторінка «Асоціація випускників»
(https://odaba.edu.ua/academy/association-graduates-academy), де розміщено інформацію про видатних випускників
ОДАБА. В розмові з менеджментом ЗВО, НПП та випускниками було підтверджено, що контакти тісно
підтримуються, шлях випускників відслідковується на особистих контактах з науковими керівниками та гарантом
зокрема. Значна кількість випускників залишається працювати в ОДАБА.

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 Положенні про розробку, моніторинг, вдосконалення та закриття освітніх програм в ОДАБА від 19.12.2019 р. в п.
3.7. зазначено, що «проект освітньої програми… оприлюднюється на офіційному веб-сайті Академії для
громадського обговорення не пізніше як за 1 місяць до її розгляду…». ЕГ зазначає, що на сайті є сторінка
«Громадське обговорення»/»Проекти ОП» (https://odaba.edu.ua/academy/public-information/public-discussion/op-
projects). Під час зустрічі гарант зазначив, що ОНП на 2021-2022 н.р. не затверджена, оскільки ЗВО бажає врахувати
зауваження, отримані під час даної акредитації. На зазначеній сторінці відсутній і проєкт ОНП для 192
спеціальності рівня «доктор філософії». В цілому система забезпечення якості є багаторівневою (від кафедр до
відділу аспірантури), але координується відділом моніторингу та якості освіти в складі центра організації освітнього
процесу (згідно наказу «Про реорганізацію структурних підрозділів академії» № 161/од від 04.09.2018 р.). Основні
питання, якими за словами представників цього відділу вони займаються, це – надмірне навантаження, зміст ОК,
реалізація нових методів викладання, регулювання та перевірка знань, опитування здобувачів з різних аспектів
перебування в академії. На запит ЕГ було надано звіт відділу моніторингу за підписом С.А. Крюковської-Тележенко.
Під час відеозустрічі з працівниками допоміжних структурних підрозділів С.А. Крюковська-Тележенко наголосила,
що звіт з відповідними пропозиціями передається адміністрації ОДАБА. Особисті пропозиції та зауваження
надходять в більшості випадків від Ради молодих вчених до гаранта ОНП Кровякова С.О., який є і проректором з
наукової роботи ОДАБА.

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

ОП «Будівництво та цивільна інженерія» акредитується вперше. Інформація стосовно статусу (акредитації) інших
освітніх програм оприлюднена на сайті у відкритому доступі (https://odaba.edu.ua/academy/public-information/the-
educational-process/accreditation).

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

В ОДАБА сформована культура якості, яка сприяє постійному розвитку ОНП, яка базується н а «Положенні про
академічну доброчесність...» (https://odaba.edu.ua/academy/public-information/the-educational-process/provision-of-
educational-process), «Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti. pdf), «Положення
про організацію виховної роботи» (https://odaba.edu.ua/upload/files/POLOZhENNYa_ODABA_VR.pdf). При
проведенні зустрічей, ЕГ відмітила, що здобувачі за даною ОНП не в повній мірі ознайомлені з критеріями оцінки їх
майбутніх кваліфікаційних робіт на антиплагіат та обсягом матеріалів перевірки. Проте ЕГ відзначає зацікавленість
та готовність усіх членів академічної спільноти до удосконалення та спільного вирішення питань для підвищення
якості освіти.
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Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Академічна спільнота й роботодавці, які залучені до освітнього процесу, мають змогу донести своє бачення щодо
ОНП через особисте спілкування з Гарантом, науковими керівниками та керівництвом академії або залишите
аргументований запит на корпоративну пошту гаранта (https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/ESP-
Construction-and-Civil-Engineering). Здобувачі мають ще й додаткову можливість залучитись до розробки та
вдосконалення ОНП через Раду молодих вчених.

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

Е Г н е побачила чіткого механізму д і й з а результатами опитувань стейкґолдерів, зокрема роботодавців. ЕГ
рекомендує залучати в робочі групи з розробки ОП зовнішніх стейкґолдерів, підвищити мотивацію здобувачів до
участі у оновлені освітньо-наукової програми. Також ЕГ рекомендує віднайти механізми надання результатам
анкетних опитувань на сайті легітимного статусу без порушення анонімності респондента та регулярно
оприлюднювати на сайті результати опитування і програму дій з поліпшення освітнього процесу, що базуватиметься
на цих результатах.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОДАБА намагається дотримуватись визначених нею процедур розроблення, затвердження, моніторингу та
перегляду ОП. Академія прагне враховувати позиції та потреби усіх стейкґолдерів. ЕГ дійшла до висновку, що
загалом ОП відповідає 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.

Правила і процедури щодо прав та обов'язків всіх учасників освітнього процесу прописані в стандартах та
положеннях щодо забезпечення освітнього процесу ЗВО є чіткими та зрозумілими, знаходяться у вільному доступі
на сайті ЗВО https://odaba.edu.ua/academy/public-information. На сайті також висвітлено ОНП, навчальний план за
2016, 2019 та 2020 роки та силабуси обов'язкових та вибіркових дисциплін
https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/ESP-Construction-and-Civil-Engineering.

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.

Як зазначалось в підкритерії 8.5 «Положення про розробку, моніторинг, вдосконалення та закриття освітніх
програм в ОДАБА» від 19.12.2019 р. в п. 3.7. містить норму, що «проект освітньої програми… оприлюднюється на
офіційному веб-сайті Академії для громадського обговорення не пізніше як за 1 місяць до її розгляду…». ЕГ
зазначає, що на сайті Академії на сторінці «Громадське обговорення»/»Проекти ОП»
(https://odaba.edu.ua/academy/public-information/public-discussion/op-projects) на момент акредитації відсутній
проєкт ОНП для 192 спеціальності рівня «доктор філософії» на 2021-2022 н.р. Під час зустрічі з допоміжними
структурними підрозділами керівник відділу організації освітнього процесу Ширяєва Н.Ю. наполягала, що для
даної ОНП документація на 2021-2022 н.р., а саме, ОНП та НП, вже затверджені. Зі слів гаранта ОНП на наступний
рік не затверджена, оскільки ЗВО бажає врахувати зауваження, отримані під час даної акредитації.
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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.

Інформацію стосовно ОНП викладено на сайті ЗВО за посиланням https://odaba.edu.ua/academy/educational-
activities/ESP-Construction-and-Civil-Engineering. Обсяг інформації, яка наведена за посиланням, є достатнім для
забезпечення потенційних вступників зробити поінформований вибір щодо вступу на програму, а роботодавців –
щодо цілей та змісту підготовки здобувачів за даною ОНП.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

ЗВО підтримує позиції прозорості та публічності. Вся необхідна документація знаходиться у вільному доступі для
здобувачів та інших учасників освітнього процесу на сайті ЗВО.

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

Рекомендуємо з метою популяризації закладу доповнити інформацію на сайті у розділі матеріально-технічна база
фото- або відеозвітами стосовно матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу. Та розмістити на сайті
ЗВО «карту сайту» для полегшення роботи із сайтам та швидкого пошуку необхідної інформації. ЕГ наполегливо
рекомендує дотримуватись процедур розробки, моніторингу, вдосконалення та оприлюднення освітніх програм в
ОДАБА, прийнятих в Академії, особливо часових рамок, з метою вчасного та достовірного інформування
відповідних заінтересованих сторін (стейкхолдерів) та суспільства.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу, визначені, є чіткими,
зрозумілими. ЗВО оприлюднює на сайті необхідні документи для забезпечення освітнього процесу і забезпечення
прозорості та публічності, що в свою чергу відповідає вимогам критерію 9. Зазначені недоліки є несуттєвими і
можуть бути виправлені у короткий термін.

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.

Е Г проаналізувала т е м а т и к у н а у к о в и х д о с л і д ж е н ь а с п і р а н т і в , о п р и л ю д н е н у н а с а й т і ОДАБА
(https://odaba.edu.ua/upload/files/192_Spivstavlennya_publikatsiy_zdobuvachiv_i_kerivnikiv.pdf). В результаті аналізу
ОНП, НП, силабусів та робочих програм ОК (обов'язкових т а вибіркових) з а даною ОНП, було встановлено, щ о до
навчальних планів аспірантів включені дисципліни, теоретичне наповнення яких відповідає тематиці їх досліджень.
Про це свідчить кваліфікація та наукова спрямованість НПП кафедр, оснащення МТБ н а певні напрямки. Проте в
ЕГ виникли сумніви щодо дотичності до тематики досліджень аспірантів Панова Б.М., Кіріченко Д.О., Бочорішвілі
Г.Д. Мазурової І.С. їхніх керівників, оскільки представлені в звіті ЗВО публікації (відповідь в електронному кабінеті
НА) не відповідали кількісним показникам, передбаченим чинним законодавством для керування аспірантами. ЕГ в
більшості випадків знайшла підтвердження актуальності тематики для керівників аспірантів, проте деякі праці
оприлюдненні понад 5 років тому. Під ас відеозустрічей зі здобувачами ЕГ відмітила і позитивний момент:
переважна більшість апробацій аспірантів за тематикою досліджень проходить в ОДАБА.

2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових керівників.
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Теми наукових досліджень аспірантів ОНП «Будівництво та цивільна інженерія» формулюються протягом двох
місяців (після зарахування) аспірантом разом з керівником, теми проходять обов’язковий розгляд і затвердження на
науково-методичних засіданнях кафедр, розглядаються та затверджуються на вченій раді ОДАБА. Теми наукових
досліджень здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії плануються у розрізі функціонування наукових шкіл
ОДАБА https://odaba.edu.ua/science/scientific-schools. Планування наукових досліджень аспірантів відбувається в
межах науково-дослідних робіт конкретної кафедри, що передбачає дотичність напрямів досліджень здобувачів і
керівників https://odaba.edu.ua/postgraduate/scientific-directions-of-supervisors-192, де здобувачі вищої освіти
можуть ознайомитись з тематикою досліджень, публікаціями, науковою діяльністю потенційних наукових
керівників. За результатами роботи із наданими інформаційними матеріалами та проведеними зустрічами з фокус-
групами, ЕГ пересвідчилася, що за ключовими словами і науковими публікаціями наукова діяльність аспірантів
відповідає напрямові досліджень наукових керівників. Наукові керівники здобувачів є досвідченими дослідниками.
Про це свідчать їх наукові публікації, зокрема у виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus та WoS,
держбюджетні та практичні науково-дослідні роботи. Наприклад, асп. Руссий В.В. – публікація: Менейлюк І.О.,
Руссий В.В. Чисельне моделювання для вибору рішення укріплення схилу. Науковий журнал «Науковий вісник
будівництва», Харків. Випуск № 1 (99), 2020. С. 125-131., а публікація керівника проф. Менейлюка О.І. – Менейлюк
О.І., Нікіфоров О.Л., Макаров С.О. Розвиток моделей управління будівництвом за допомогою інформаційних
технологій. Вісник ХНАДУ. 2019. №86, Т. 1. (Таблиця відповідності тем досліджень здобувачів, їх публікацій
тематиці наукової роботи керівників надано ЗВО у відповідь на п. 14 запиту ЕГ і знаходиться в системі
Національного Агентства). За результатами спілкування з відповідними фокус-групами (зустрічі з керівництвом
ЗВО, НПП, науковими керівниками), на сьогодні, за ОНП є можливість формувати відповідні разові спеціалізовані
вчені ради для атестації здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня, які вже були створені відповідними
наказами МОН України (https://odaba.edu.ua/science/sac-for-awarding-the-deg.-of-doctor-of-philosophy), що є
підтвердженням відповідності кваліфікацій та наукових досягнень НПП ОДАБА для даної ОНП.

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).

Під час проведення онлайн-зустрічей і з здобувачами освіти т а академічним персоналом, вивченням матеріалів та
інформації, оприлюднених на офіційному сайті ОДАБА, встановлено, що ЗВО забезпечує можливості для
проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно д о тематики аспірантів. Наукові т а науково-
практичні конференції, я к і проводяться у ОДАБА регулярно (понад 17 на рік), дають можливість здобувачам
презентувати й обговорювати результати ї х наукових досліджень. Під час зустрічей здобувачі підтвердили, що
участь в конференціях ОДАБА для них безкоштовна. Для підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня
вищої освіти використовуються спеціалізовані лабораторії кафедр (https://odaba.edu.ua/science/scientific-research-
part-of-odaba/res-instit-and-lab). З опитування здобувачів т а академічного персоналу З В О експертна група
встановила, щ о аспіранти мають вільний безкоштовний доступ д о будь-яких ресурсів, необхідних для здійснення
ними наукових досліджень. ЗВО надає також всім учасникам освітнього процесу безкоштовний доступ д о ресурсів
наукометричних баз Scopus, Web of Science та періодичних видань України
(https://odaba.edu.ua/rus/library/scientometric-research).

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.

ОДАБА приймає участь у міжнародних проєктах, інформація про які оприлюднена на сайті за посиланням
https://odaba.edu.ua/international-activities. Основні міжнародні проєкти направлені на розвиток основного профілю
діяльності ЗВО – будівництво та архітектура. На зустрічі із здобувачами (Зустріч зі здобувачами та представниками
ради молодих вчених) було підтвердження залучення аспірантів лише до практики участі у міжнародних
конференція та безкоштовних публікацій у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних.
Зустріч із керівником відділу міжнародних зв’язків ОДАБА Пандас А.В. підтвердила зацікавленість ОДАБА до
залучення аспірантів до міжнародних проектів та грантів, але на жаль через пандемію частину таких проектів
реалізувати неможливо. Даний підрозділ, систематично інформує здобувачів про грантові програми, стажування,
навчання, публікації, тощо в закордонних ЗВО. Таким чином, ЗВО забезпечує здобувачам достатню можливість до
залучення їх до міжнародної академічної спільноти. Але, на момент проведення акредитації, на жаль, здобувачі
третього освітньо-наукового рівня вищої освіти ОНП не залучені до міжнародних програм. Практика компенсацій
міжнародних відряджень та публікацій відсутня , що було підтверджено на зустрічах із здобувачами освіти та
адміністративним персоналом (Зустрічі зі здобувачами та адміністративними підрозділами).

5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.
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ЕГ було надано для ознайомлення документи, що засвідчують участь наукових керівників та здобувачів у виконанні
науково-дослідних робіт (відповідь ЗВО п. 14 Запиту ЕГ знаходиться у системі Національного Агентства). До
виконання більшості робіт за договором, у якості відповідального виконавця т а виконавців, були залучені як
наукові керівники (проф. Мішутін А.В., доц Митинський В.М., проф. Клименко Є.В., проф. Ковров А.В., доц.
Заволока М.В. та інші), так і здобувачі за даною ОНП. Наприклад, асп. Дуднік Л.В. брала участь у роботі
Дослідження міцності, водопоглинання, морозостійкості, водонепроникності та корозійної стійкості бетонів на
основі сульфатостійкого портландцементу ССПЦ400-Д0 і портландцементу ПЦ-ІІ/А-П-500РН виробництва ПрАТ
«ІВАНОФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ». Результати поточних наукових робіт регулярно публікуються у фахових виданнях
та науково-метричних виданнях, оприлюднюються н а конференціях різного рівня в тому числі за участю Ради
молодих вчених ОДАБА
(https://odaba.edu.ua/upload/files/192_Spivstavlennya_publikatsiy_zdobuvachiv_i_kerivnikiv.pdf,
https://odaba.edu.ua/postgraduate/scientific-directions-of-supervisors-192 та оновлені відомості таблиці 2 відповідно
п.6 Запиту ЕГ, що є у системі Національного Агентства).

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.

Під час аналізу публікацій здобувачів, НПП ЕГ відмітила, що більшість з апробацій проходить під час конференцій
та симпозіумів, в тому числі в ОДАБА. Публікації в академії (тези, статті у фахових виданнях) проходять перевірку
на плагіат. Під час зустрічі з Радою молодих вчених один з учасників підтвердив свою участь в редакторській роботі
в процесі видання однієї зі збірок ОДАБА та наявність вибіркової процедури перевірки тез. ЕГ не отримала чіткої
відповіді на питання про програмне забезпечення процедури перевірки та критерії визначення тез, які підлягають
перевірці. Зі слів гаранта, НПП, наукових керівників, адміністрації та здобувачів ЕГ з’ясувала, що з процедурою
перевірки всі стейкґолдери ознайомлені. Н а запит ЕГ було надано перелік публікацій керівників аспірантів
(https://odaba.edu.ua/upload/files/192_Spivstavlennya_publikatsiy_zdobuvachiv_i_kerivnikiv.pdf). В ОДАБА стратегія
дотримання академічної доброчесності, що регламентується «Положенням про організацію освітнього процесу в
ДАБА», «Кодексом академічної доброчесності» https://odaba.edu.ua/academy/public-information/the-educational-
process/provision-of-educational-process та «Тимчасовим положенням про організацію атестації здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії в ОДАБА» https://odaba.edu.ua/science/sac-for-awarding-the-deg.-of-doctor-of-
philosophy. Під час відео-зустрічі було підтверджено, що у ЗВО створено групу сприяння академічної доброчесності
для популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики серед викладачів та студентів. У ході
акредитації ЕГ встановлено: дисертаційні роботи, статті аспірантів проходять перевірку на наявність плагіату, яка
виконується програмою онлайн-сервісу Unicheck. Перевірка н а академічну доброчесність є багаторазовою та
багаторівневою, м о ж н а стверджувати п р о створення в ОДАБА здорового освітнього середовища. Випадків
академічної недоброчесності зі сторони наукових керівників в ОДАБА не фіксувалось.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Дослідницька інфраструктура ЗВО включає спеціалізовані лабораторії та вільний доступ до відкритої наукової
інформації, що забезпечує належний рівень наукових досліджень аспірантів, апробацію їх результатів та досягнення
ними програмних результатів ОНП. ЗВО забезпечена належною кількість НПП найвищої кваліфікації, які спільно
працюють в одному напрямку і мають можливість забезпечити повноцінну освітню і наукову підготовку здобувачів
за ОНП «Будівництво та цивільна інженерія», зміст якої відповідає науковим інтересам аспірантів і дозволяє
підлаштовуватись до нових потреб залежно від наступних наборів за рахунок наявності в ОНП дисциплін. В ОДАБА
виконується значна кількість практичних науково-дослідних робіт із залученням до їх виконання наукових
керівників та аспірантів, що підтверджено відповіддю ЗВО на п. 14 запиту ЕГ. Наукові та науково-практичні
конференції ОДАБА є майданчиком для регулярної апробації здобувачами результатів їх наукових досліджень.
Активність і професіоналізм Н П П ОДАБА, підтверджені індексацією в різних наукометричних базах, дають
можливість ЗВО приймати участь в формуванні разових спеціалізованих вчених рад по спеціальності.

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

З огляду н а т е , щ о експериментальна частина досліджень аспірантів виконується в лабораторіях ОДАБА,
випробувальне лабораторне обладнання ЗВО, продемонстроване під час акредитації, справне, але морально вже
застаріле, що може стримувати розвиток сучасних наукових експериментальних досліджень на ОНП, ЕГ рекомендує
розглянути можливість проведення досліджень здобувачами на базі інших установ, зокрема закордонних
навчальних закладів, що мають найсучасніше обладнання з програмним забезпеченням, розробляють новітні
технології досліджень. Інформацію про лабораторну базу ЕГ рекомендує розмістити на сайті в розділах не тільки
для аспірантів, але й для студентів і потенційних партнерів. Такий підхід сприятиме покращенню якості наукових
досліджень, дозволить отримати уточнені й нові дані експериментальних досліджень та отримати достовірні
аналітичні висновки. Експертна група наполегливо рекомендує керівництву ЗВО інтенсифікувати залучення
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здобувачів ОНП до міжнародних проєктів та програм академічної мобільності, які реалізуються у ЗВО, зокрема з
метою розширення аспірантами і їх науковими керівниками «географії» апробацій результатів дослідження.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

ОНП відповідає науковим інтересам здобувачів. Аспіранти безпосередньо залучені до формування і перегляду ОНП.
Напрямки наукової діяльності керівників відповідають темам досліджень аспірантів. Керівники аспірантів беруть
участь у виконанні НДР. Апробація та впровадження результатів наукових досліджень за ОНП здійснюється
переважно на об’єктах цивільного будівництва. ЗВО забезпечує регулярну апробацію наукових досліджень
аспірантів через проведення конференцій, семінарів, видання статей в збірниках наукових праць, як в ОДАБА та і за
кордоном. ЗВО сприяє інтернаціоналізації вищої освіти. Здобувачі мають безкоштовний доступ до лабораторій,
обладнання, бібліотеки, комп’ютерних класів тощо. Загалом встановлена відповідність ОНП Критерію 10.

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.

Процедура проведення акредитації у експертної групи зауважень не викликала. Слід відмітити гарну організацію
всіх учасників освітнього процесу під час онлайн-експертизи, адже всі заплановані онлайн-зустрічі було проведено,
склад фокус-груп відповідав заздалегідь узгодженому плану, всі запрошені матеріали та документи для складання
звіту було надано вчасно. Фактів впливу, погроз щодо членів експертної групи, учасників зустрічей не було.

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B
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За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Програма візиту ОДАБА.pdf 3Njeo7jM8EtxfGtYYKPh9U4JDZpzQTuI3U+23d1oo
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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.
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