
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Одеська державна академія будівництва та архітектури

Освітня програма 35651 Архітектурно-будівельний інжиніринг

Рівень вищої освіти Магістр

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 35651

Назва ОП Архітектурно-будівельний інжиніринг

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Cпеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Задорожнікова Ірина Вікторівна, Нагорна Олена Костянтинівна,
Бондаренко Віктор Володимирович, Шпакова Ганна Валентинівна
(керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 12.10.2021 р. – 14.10.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://odaba.edu.ua/academy/public-information/the-educational-
process/accreditation
https://odaba.edu.ua/upload/files/Vidomosti_samootsinyuvannya_192_O
PP_Arhitekturno-budivelniy_inzhiniring_2021.pdf

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

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні
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II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Під час акредитації ОПП «Архітектурно-будівельний інжиніринг» Керівництво та менеджмент Одеської державної
академії будівництва та архітектури сприяли проведенню акредитації та діяли добросовісно у відносинах з
експертами, перешкоди для роботи ЕГ або інших протиправних чи недобросовісних дій, які унеможливили
проведення акредитаційної експертизи закладом освіти не створювались. ОПП «Архітектурно-будівельний
інжиніринг» викликала загальні позитивні враження, відповідає визначеним критеріям якості освіти, що
регламентуються діючим законодавством. Акредитація проводиться упродовж останнього року навчання здобувачів
вищої освіти за освітньою програмою. Керівництво академії сприяло дотриманню програми онлайн-візиту
експертної групи. Під час відкритої зустрічі відбулась розмова з куратором освітньої програми Закорчемним О.Ю.,
який є одним з ініціаторів впровадження даної ОП в ОДАБА. Унікальність освітньої програми полягає в її розробці
за замовленням роботодавців. У поданих для акредитації документах недостовірні відомості, які були б подані
умисно, не виявлені, проте в ЗСО виявлено технічні помилки щодо контингенту здобувачів (переплутані роки
вступу). ЕГ відзначає організованість колективу, що здійснює підготовку здобувачів освіти, повного надання
документів від ЗВО, участі всіх запрошених осіб на зустрічі в рамках акредитації, бажання розвиватися та
покращувати освітній процес.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ОПП «Архітектурно-будівельний інжиніринг» розроблена з урахуванням сучасного вітчизняного та міжнародного
досвіду в освітній діяльності, вимог роботодавців, має чітко визначені цілі, спрямована на підготовку
конкурентоспроможних фахівців, потреба в яких на ринку праці суттєво зростає у зв’язку з швидким розвитком
нових принципів роботи підприємств будівельної галузі. Нормативна документація ЗВО щодо реалізації освітнього
процесу за ОПП представлена на офіційному веб-сайті ОДАБА у відкритому доступі для всіх зацікавлених осіб. Зміст
ОП в цілому відповідає предметній області спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Методи
навчання і викладання, що застосовуються на ОП, в цілому, відповідають студентоцентрованому підходу та
принципам академічної свободи. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є
чіткими та зрозумілими. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, що задіяні до реалізації ОПП
«Архітектурно-будівельний інжиніринг» другого (магістерського) рівня вищої освіти, забезпечує досягнення
визначених цілей та програмних результатів навчання. Впроваджена система заохочення науково-педагогічних
працівників. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
ОПП, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси. Здобувачі освіти та роботодавці активно залучаються до
процесу перегляду ОПП.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Робота структурних підрозділів ОДАБА, які безпосередньо приймають участь в освітньому процесі, зокрема центру
організації освітнього процесу, потребує більшої організації та відповідальності. На офіційному веб-сайті ОДАБА
розташовані нормативні документи, регламентуючі реалізацію освітнього процесу, але в деяких з них інформація
щодо одного питання суперечить одна одній. Крім того, на сайті знаходяться документи різних років затвердження,
якщо якісь з них втратили чинність, їх необхідно прибрати. Структурно-логічна схема ОПП «Архітектурно-
будівельний інжиніринг» потребує коригування. Реалізація дистанційного навчання здійснюється з використанням
Google Meet та Zoom, необхідна методична інформація для студентів частково знаходиться на сторінці випускаючої
кафедри, частково за вимогою студентів надсилається через месенджери. ЕГ в умовах дистанційного навчання
рекомендує більше навчально-методичного забезпечення викладати для відкритого користування здобувачами
освіти. Не до всіх приміщень академії є вільний доступ маломобільним групам населення, що ускладнює їх вільне
переміщення, хоча на момент проведення акредитаційної експертизи адміністрація ЗВО запевнила ЕГ, що такі
здобувачі освіти на сьогоднішній день не навчаються в ОДАБА.

III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.
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Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Цілі ОПП «Архітектурно-будівельний інжиніринг» спеціальності 1 9 2 «Будівництво т а цивільна інженерія» для
другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженої на засіданні Вченої ради Одеської державної академії
будівництва та архітектури 24 квітня 2021 р. (протокол №7) та введена в дію з 01 вересня 2021 р., сформовані в п. 2
зазначеної ОПП як «Мета освітньої програми» і визначаються як […підготовка висококваліфікованих фахівців,
здатних, через набуття відповідних навичок т а компетентностей, вирішувати загальні практичні та складні
спеціалізовані задачі в рамках інжинірингової діяльності у сфері будівництва…]. В звіті самооцінювання в якості
стратегічного документу ЗВО наводиться «Пpoгpaмa стратегії розвитку Одеської державної академії будівництва та
архітектури на 2020-2025 роки» (https://odaba.edu.ua/upload/files/STRATEGIYA.pdf), в якому метою розвитку
вбачається […забезпечити академії конкурентоспроможність, передові позиції і високе визнання, відродити її
славу…]. Проте слід зазначити, що мета ОПП відповідає основним цілям освітньої діяльності, сформульованим в
розділі ІІ п.3 документу ОДАБА «Місія та цілі освітньої діяльності», затвердженому Вченою радою академії 22
червня 2017 р. (протокол № 13): […провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття
особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями, … формування змісту навчання
відповідно до потреб ринку праці…] (https://odaba.edu.ua/upload/files/Misiya_ta_tsili_osvitnoi_diyalnosti.pdf).

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

В склад проєктної групи при розробці ОПП «Архітектурно-будівельний інжиніринг» входили внутрішні та зовнішні
стейкґолдери: директор ТОВ «ЕКСПЕРТ ПРОЄКТ ГРУП» Парило Д.І. та студент інженерно-будівельного інституту
Єленчук В.Д., який на момент розробки ОПП навчався в бакалавраті ОДАБА на спеціальності 192. В ЗСО
представлено відгуки на ОПП, які надали регіональні стейкґолдери: директор ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз
Холдинг» Сільченко С.В. (рецензія від 28.04.2021), директор ТОВ «АрхітекЛаб» Криворчук К.А., директор «Проект
Експерт Груп» Цуканова І.М., інженер-технолог КМБ «Камбіо» Булгакова В.М. (відгуки без дат). Пропозиції, надані
у відгуках стосуються конкретних освітніх курсів з ОП, а ТОВ «АрхітекЛаб» та «Проект Експерт Груп», надали
пропозиції, сформульовані абсолютно ідентично. Під час відеозустрічі ЕГ з роботодавцями (Зустріч 6) відзначалось,
що дана спрямованість ОП на підготовку фахівців в напрямку інжинірингу є актуальною і враховує напрямки
діяльності згаданих підприємств Одеського регіону, а також інших південних областей, про що наголосив в.о.
начальника ДІАМ у Миколаївській області Дейлик В.В. Під час відеозустрічей здобувачі першого та другого курсу
магістратури (Зустріч 4 зі здобувачами) підтвердили інформацію про участь в анкетуванні студентів стосовно якості
навчання - https://docs.google.com/forms/d/1VJ-A8gXswUaIRtB8BYIbEkzWowJeKM5kY13nQp9g4mg/viewform?
edit_requested=true, де вони мають можливість висловлювати побажання та зауваження стосовно змісту ОПП в
цілому та наповнення окремих освітніх компонент. Також існує можливість надання пропозицій через
представників студентського самоврядування.

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 ОПП в ОДАБА враховувався досвід таких провідних ЗВО
України як ДВНЗ «ПДАБА», КНУБА, досвід інших ОП ОДАБА, закордонних - Королівський технологічний інститут
(Стокгольм, Швеція), Орхуський університет (Орхус, Данія), Брюссельський вільний університет, Міланський
технічний університет. Проте на відкритій зустрічі з ЕГ куратор ОПП Закорчемний Ю.О.
(https://akrrogasa.wixsite.com/arhkonstr/about-3) зазначив, що дана ОП є симбіозом існуючих подібних програм і
одночасно унікальною в сенсі спрямованості на регіональні та професіональні потреби ринку праці, наприклад, в
ОПП передбачено ПРН2: […Уміння застосовувати процедуру експертизи містобудівної документації; оцінювати
генеральні плани міст та селищ, детальні плани територій, детальні плани мікрорайонів; оцінювати історико-
архітектурні опорні плани, охоронні зони пам’яток культури т а проекти реконструкції історико-культурних
пам’яток…]. На зустрічі з роботодавцями акцентувалась увага на практичній спрямованості випускників. Фахові
компетентності та програмні результати відповідають назві ОПП «Архітектурно-будівельний інжиніринг» і
формулюють широкий спектр професійних вмінь та навичок у майбутніх фахівців. Наприклад, ПРН12: […Уміння
виконувати обстеження технічного стану будівель, споруд та інженерних комунікацій, та давати оцінку цього стану;
оцінювати подальшу експлуатаційну придатності їх або розробки проекту відновлення цієї придатності…], ПРН15:
[…Впроваджувати ефективні м е т о д и управління комплексними будівельними проектами з усвідомленням
відповідальності за прийняті рішення та забезпеченням якості робіт…], ПРН17: […Прогнозувати та вміти оцінювати
економічну доцільність зведення будівель та інженерних споруд на етапі проектування…]. Проте «Основний фокус
освітньої програми та спеціалізації» сформульовані в загальних рисах і, на думку ЕГ, не відображають унікальності
ОПП, про яку наголошували на зустрічах Гарант, НПП, роботодавці, а саме […Формування т а удосконалення
професійних компетентностей, необхідних д л я практичної проектної, інженерно-технічної, кошторисної та
інноваційної діяльності…].
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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.

Т.я. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти відсутній, програмні результати навчання ОПП «Архітектурно-будівельний інжиніринг»
відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для сьомого кваліфікаційного рівня, як і зазначено в ОПП.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

При розробці ОПП «АБІ» документально зафіксована участь зовнішнього та внутрішнього стейкґолдерів в числі
представників робочої групи, що зазначено в аналізі ОПП за підкритерієм 1.2. Випускники за даною ОП є
затребуваними на ринку праці, що було підтверджено під час зустрічі з роботодавцями та аналізом ПРН ОПП
(аналіз до під критерію 1.3). Актуальність ОП відповідає стратегічним цілям розвитку ОДАБА.

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

Участь в якості розробника ОПП ОКР «магістр» здобувача четвертого курсу бакалаврату, на думку ЕГ, відображає
формальний підхід до об’єктивного формування освітньої програми на принципах паритетності учасників
освітнього процесу.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Враховуючі слабкі та сильні сторони у контексті Критерію 1 експертна група дійшла до висновку, що навчання та
викладання за ОПП є на достатньому рівні та загалом відповідають вимогам Критерію 1.

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).

Аналіз ОПП (https://odaba.edu.ua/upload/files/Osvitnya_programa_ABI_M_2021.pdf) показав, що обсяг ОП та
окремих освітніх компонент загалом відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для
другого рівня вищої освіти. Загальний обсяг програми за навчальним планом 2021 н.р., наданим в звіті
самооцінювання становить: 1. Обов’язкові компоненти підготовки – 66,0 – 73,3%; в тому числі практична підготовка
– 6,0 – 6,7%; атестація – 9,0 – 10%. 2. Варіативні компоненти – 24,0 – 26,7% > 25%, по 12,0 кредитів в ІІ та ІІІ
семестрах. 3. Термін навчання, вказаний в навчальному плані, зазначений як 1 рік 5 місяців (3 семестри), протягом
яких триває освітній процес. Перший навчальний рік складається з двох семестрів по 20 робочих тижнів (17 тижнів
– теоретичне навчання + 3 екзаменаційні тижні). Другий рік за навчальним планом
(https://odaba.edu.ua/upload/files/navchalny_plan_ABI_M_2021.pdf) становить 8 тижнів теоретичного навчання, 4
тижні практики і 8 тижнів для розробки магістерською роботи (20 тижнів). Проте ЕГ відмічає, що переддипломна
практика за ОПП, в обсязі 6,0 кредитів ЄКТС, як обов’язкова складова, запланована на ІІ курсі, фактично
проводиться влітку після завершення другого семестру, що підтвердили під час зустрічей здобувачі, керівник
навчальної практики академії Пепчук С.Л. Керівник центру організації освітнього процесу Ширяєва Н.Ю.
розбіжність між оприлюдненими на сайті графіками навчального процесу в ОДАБА за даною ОПП, а також
представлені в звіті самооцінювання в системі Національного Агентства, та фактичним перебігом навчального
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процесу пояснила технічною помилкою. Під час відеозустрічей всі групи представників ЗВО (гарант, адміністрація,
представник навчального відділу, приймальної комісії, НПП, здобувачі 2020 р. вступу) підтвердили ЕГ, що навчання
в ОДАБА за другим ОКР «магістр» починається 1 вересня і завершується 31 січня (для ОПП), тобто триває 1 рік 5
місяців для здобувачів всіх ОПП в академії. В той же час у відповідності до листа МОНУ від 25.02.2020 р. «Щодо
формування пропозицій обсягу прийому та випуску фахівців з вищою та фаховою передвищою освітою на 2020 рік»
навчання за ОП рівня магістра (обсяг 90 кредитів) на бюджетній формі денної та заочної ф.н. передбачено протягом
1 року 4 місяців (скан-копія документу додається до звіту ЕГ).

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 є структурованою у контексті загального часу навчання (за семестрами/роками навчання). Змістовно ОП має
поділ на обов’язкові компоненти та вибіркові компоненти. Структурно-логічна схема, представлена в ОПП як граф,
складається лише з обов’язкових компонент, що не дозволяє встановити логічність та взаємопов’язаність системи в
цілому. Зокрема, не зовсім зрозуміло залежність викладання, наприклад, ОК2 «Іноземна мова» від ОК1
«Господарсько-договірні та тендерні відносини в будівництві», ОК3 «Проектний менеджмент», ОК4
«Інжинірингова діяльність у сфері будівництва» та ОК7 «Технологічний аудит». ЕГ вважає, що представлений граф
більше відображає послідовність викладання курсів, ніж їх підпорядкованість. Програмні результати навчання
забезпечуються за рахунок обов’язкових компонент, що не залежність від реалізації студентом свого права на вибір
тих чи інших вибіркових дисциплін. Матриця відповідності програмних компетентностей та результатів освітнім
компонентам містить всі заявлені характеристики.

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

Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності 192 «Будівництво та
цивільна інженерія» за рахунок блоку нормативних дисциплін – ОК6 «Кошторисна справа в будівництві», ОК8
«Планування та забудова територій», ОК9-11 «Архітектурно-будівельне проектування» 1-3, ОК12 «Інформаційне
моделювання будівель (BIM)», ОК13 «Сучасні будівельні матеріали та конструкції», ОК14 «Науково-технічний
супровід будівельних об’єктів», а спеціалізації «Архітектурно-будівельний інжиніринг» – за рахунок обов’язкових
дисциплін - ОК4 «Інжинірингова діяльність у сфері будівництва», ОК7 «Технологічний аудит», ОК14 «Науково-
технічний супровід будівельних об’єктів». Освітня програма «Архітектурно-будівельний інжиніринг» не є
міждисциплінарною.

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

Під час онлайн-зустрічей з адміністрацією, Гарантом освітньої програми, а також під час відеоконференції зі
здобувачами, які навчаються за освітньою програмою «Архітектурно-будівельний інжиніринг», експертна група
дійшла висновку, що структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії. В ОДАБА діє організація навчання за різними формами: денна, заочна, скорочена. Здобувачам вищої
освіти надається можливість індивідуального вибору навчальних дисциплін. Здобувачам надається можливість
ознайомитись зі змістом дисциплін вільного вибору на сайті (https://akrrogasa.wixsite.com/arhkonstr/about-4) та
додатково під час першого семестру при спілкуванні з викладачами, що частково було підтверджено під час зустрічі
зі здобувачами. Здобувачі першого курсу цим питанням ще не цікавились (Зустріч 4). На сайті в силабусах
дисциплін вони можуть знайти зміст курсу, статус дисципліни (обов’язкова/вибіркова), перелік програмних
результатів. Проте в силабусах та робочих програмах зустрічаються розбіжності програмних результатів курсів з
матрицями відповідності в ОПП, наприклад: ОК4 «Інжинірингова діяльність у сфері будівництва» - в силабусі
заявлено всі програмні результати ОПП ПРН1-18, хоча в матриці відповідності зазначено ПРН1-5, 10-11, 13,15-18.
Аналіз скан-копій ІНП здобувачів, наданих ЗВО на запит ЕГ (відповідь на п.12 в електронній системі Національного
Агентства від 19.10.2021 р.) показав, що формування освітньої траєкторії відбувається в період, зазначений в п.4.2
Положення про організацію вивчення вибіркових компонент навчального плану
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhen_pro_vibirkov_dists_skani_obed.pdf). ЕГ відмічає, що обсяг вибіркових
компонент розроблено за єдиним шаблоном, тому навантаження на всіх здобувачів з різними ІНП є однаковим.
Також ЕГ відмітила, що в ОДАБА працює система дистанційної 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.
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ОПП «АБІ» передбачено практичну підготовку здобувачів у вигляді переддипломної практики. Процедура
проходження переддипломної практики регламентується Положенням про проведення практики студентів ОДАБА
від 06.09.2016 р. на сайті в вільному доступі:
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_praktik_studentiv_ODABA_1.pdf. Практика за НП,
представленим в ЗСО та на сайті ОДАБА (https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/arch-and-constr-eng)
проходить в середині ІІІ семестру (11-14 тиждень) в 2021 р., має обсяг 6,0 кредити ЕСТS (6,7% від загального обсягу
освітньої складової навчання). На запит ЕГ в електронній системі Національного Агентства надано додатково
зведений графік навчального процесу 2020-2021 р. (відповідь на п. 2 від 11.10.2021 р.
blob:https://office.naqa.gov.ua/fc79eee3-2345-40ef-9c50-d02c58cbbb8a), де практика не представлена взагалі Також
надано навчальний план, підписаний 2020 р. (blob:https://office.naqa.gov.ua/37c38570-f04f-4274-9595-8f3b1bcfab9a),
де практика запланована після ІІ семестру (43-46 тиждень). Під час зустрічі здобувачі другого року навчання
підтвердили проходження практики влітку 2021 р., а також надано гарантом додатково наказ на проходження
практики в період 21.06-14.07.2021р. (blob:https://office.naqa.gov.ua/4e1c38a8-8e59-42c1-98d4-2de86231aed1).
Ставлення здобувачів до практичної підготовки позитивне, що було підтверджено під час зустрічей (Зустріч зі
здобувачами, роботодавцями), оскільки вони отримують реальний досвід застосування знань, отриманих за даною
ОПП, та ставляться більш вимогливо до курсів, які ще не вивчали. Силабус ОК 15 «Практична підготовка»
представлено на сайті (https://d5292fef-042c-4862-85bf-
4f490ed4d582.filesusr.com/ugd/195742_db3f060861e742dab794944a93052704.pdf). За ОПП ОК15 забезпечує набуття
ВСІХ програмних компетентностей ІК, ЗК1-10, ФК1-12 та ВСІХ програмних результатів ПРН1-18. Практична
підготовка студентів відбувається на підприємствах регіону, а саме: Департамент надання адміністративних послуг
Одеської міської ради (угода 2019-І-101 від 15.11.2019р. -
https://drive.google.com/file/d/1PwSKjs261rg3CduYDjhW3qzNcxQiBOUL/view), КМД «Камбіо» (угода 2020-219 від
25.08.2020 р. - https://drive.google.com/file/d/1KS7rJ9TDwYL3d8I2cKrJqmN4ojRtp2zt/view). Зі сторони підприємств
призначаються керівники, які керують роботою здобувачів. В електронній системі Національного Агентства надано
скан-копії звітів по практиці (відповідь на п.2 від 19.10.2021 р. - blob:https://office.naqa.gov.ua/ecd45510-6b7f-4def-
adfa-f5d3a855397c). Здобувачі ОПП «АБІ» під час інтерв’ю відзначали необхідність практичної підготовки за
майбутньою спеціалізацією для стимулювання подальшого навчання та розуміння специфіки роботи, що дозволяє
робити більш свідомий вибір освітніх компонент вільного вибору.

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

Завдяки викладанню протягом 2020-2021 н.р. за ОПП «Архітектурно-будівельний інжиніринг» таких вибіркових
освітніх компонент як «Філософія творчості, «Психологія» та обов’язкових компонент «Господарсько-договірні та
тендерні відносини в будівництві», «Іноземна мова» розвиваються навики чіткого формулювання думок, ведення
бесід, співпраці з колегами. Вказані ОК забезпечує, наприклад, ПРН18. […Організовувати та здійснювати
комунікації з представниками різних професійних груп (в том у числі у міжнародному контексті)…]. Навчання під
час переддипломної практики, підготовки до кваліфікаційної роботи, підготовки до конкурсів та конференцій
сприяє надбанню здобувачами таких компетентностей, як володіння державною та іноземною мовами, здійснення
комунікації, відстоювання власних поглядів, в ситуаціях ризику брати на себе повноту відповідальності, вести
навчання і надавати допомогу співробітникам, удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний та
загальнокультурний рівень.

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

Професійний стандарт відсутній. Для визначення кваліфікації ЗВО орієнтувався на ті компетенції, які
запропоновані академічною спільнотою та стейкґолдерами-роботодавцями, які працюють за фахом. При визначенні
компетентностей та результатів навчання освітньої програми, що формують кваліфікацію, яка присвоюється,
орієнтування спрямоване, в першу чергу, на 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.

Відповідно до документу «Принципи формування навчальних та робочих навчальних планів» фактичне
навантаження здобувачів вищої освіти (включно з самостійною роботою) складає 1,5 кредити (45 годин) на тиждень:
http://odaba.edu.ua/upload/files/PRINTSIPI_FORMUVANNYA_PLANIV.pdf. Кількість аудиторних годин в одному
кредиті ЄКТС для ОКР «магістр» становить до 18 годин відповідно до вказаного документа (п.10). Аналіз
навчального плану за освітньою програмою «Архітектурно-будівельний інжиніринг», проведений експертною
групою, показав, що максимальна кількість аудиторних годин на один тиждень теоретичного навчання становить
для здобувачів освіти за ступенем магістр 18,82 годин (І семестр) > 18 годин, зазначених вище; 17,88 години (ІІ
семестр), 4 години (ІІІ семестр). Мінімальний обсяг годин з однієї навчальної дисципліни становить 3 кредити
ЄКТС, максимальний – 9 (Атестаційна робота) за весь період навчання. ЕГ провела аналіз загального бюджету часу
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ОК і прийшла висновку, що вони повністю відповідають прийнятим принципам формування навчальних та робочих
навчальних планів. Для визначення рівня задоволеності структурою ОП, змістом освітніх компонент, їх доцільністю
на думку здобувачів у ЗВО проводяться анкетування. Факт опитування підтвердили членам ЕГ здобувачі освіти під
час онлайн-зустрічі. Також проводяться опитування роботодавців з метою орієнтації освітньої програми на потреби
ринку праці. Факт співпраці з ЗВО та куратором освітньої програми «АБІ» Закорчемним О.Ю. підтвердили під час
зустрічі (Зустріч 6) зовнішні стейкґолдери. Проєкти ОП оприлюднюються на сайті:
https://odaba.edu.ua/academy/public-information/public-discussion/op-projects.

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 ОПП не відбувається. За звітом
самооцінювання відзначається перспективність розвитку ОП при впровадженні цієї форми навчання за умови
готовності роботодавців до прийому студентів на навчання в виробничих умовах. Підготовчий етап впровадження
дуальної освіти на ОП передбачає проходження практичної підготовки на провідних підприємствах галузі з
можливістю працевлаштування та навчання в академії за індивідуальним графіком.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Вибіркові компоненти ОП розроблені за єдиним шаблоном розподілу годин, що дозволяє здобувачам, які
займаються за індивідуальними освітніми траєкторіями, виконувати однакове навчальне (аудиторне зокрема)
навантаження. ОП і НП передбачено практичну підготовку під час переддипломної практики на підприємствах
галузі. Освітні компоненти в НП забезпечені необхідною (за визначенням ЗВО) кількістю годин для самостійної
роботи студентів для якісного опанування кожною дисципліною.

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

ЕГ радить узгодити навчальні плани та графіки навчального процесу з метою об’єктивного відображення
структурного плану навчання за даною ОПП. ЕГ шкодує, що не змогла оцінити актуальність тематики атестаційних
магістерських робіт, робота над якими за графіками освітнього процесу на момент проведення акредитаційної
експертизи мала бути розпочата. ЕГ рекомендує розробляти НМК всіх заявлених вибіркових дисциплін, а також
переглянути силабуси (робочі програми) дисциплін з метою виправлення неточностей в визначенні програмних
результатів, які набуваються здобувачами під час вивчення курсу, та вказати для вибіркових дисциплін програмні
результати, які вони підсилюють в ОПП.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Структура та зміст ОПП «Архітектурно-будівельний інжиніринг» відповідає вимогам законодавства щодо
навчального навантаження для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Зміст освітньої програми має структуру,
що відповідає предметній області спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Структура освітньої
програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії. Освітня програма та
навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів (6,7% від загального обсягу навчальних
дисциплін), а також освітні компоненти, що формують умови набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок
(soft skills), реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів. Враховуючі слабкі та сильні сторони у
контексті Критерію 2 експертна група дійшла до висновку, що недоліки, виявлені під час акредитації, не є
критичними для навчання та викладання за ОПП « Архітектурно-будівельний інжиніринг », тому загалом
відповідають вимогам Критерію 2.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання:
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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 за ОПП АБІ здійснюються на підставі загальних правил вступу до ОДАБА, які регламентовані
Положенням про приймальну комісію https://odaba.edu.ua/upload/files/2._Polozhennya_pro_priymalnu_komisiyu.pdf
та Правилами прийому ОДАБА
https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_Odeskoi_derzhavnoi_akademii_budivnitstva_ta_arhitekturi_v_2
021_rotsi_1.pdf. Уся необхідна інформація структурована та у повному обсязі розміщена у вкладці «Правила
прийому» і є доступною кожному абітурієнту на сайті університету: https://odaba.edu.ua/enrollee/acceptance-
commission/admission-rules. За результатами онлайн-зустрічей з представниками фокус-груп здобувачів та
працівників допоміжних (сервісних) структурних підрозділів з’ясовано, що правила прийому розміщені у вільному
доступі на сайті Академії є чіткими та зрозумілими, дискримінаційних положень не містять. Для іноземців правила
вступу детально висвітлені на сайті Академії https://odaba.edu.ua/foreign-students/for-prospective-student/admission-
rules, також доступні англійською мовою https://odaba.edu.ua/eng/foreign-students/for-prospective-student/admission-
rules. Також розроблено Положення про підготовче відділення для іноземних студентів
(https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_pidgotovche_viddilennya.pdf). За ОПП «АБІ», відповідно до
Наказу наданого на запит ЕГ, іноземці не навчаються.

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

ЕГ було встановлено, що відповідно до п. 2.7. Додатку 1 до наказу №39/од від 01.03.2021 р.
(blob:https://office.naqa.gov.ua/045e91b8-091f-4801-a3b5-3ba3c3f3381d), наданого у відповідь на запит ЕГ,
затверджено відбіркову комісію для прийому документів абітурієнтів на навчання на ступінь вищої освіти «магістр»
ОПП «АБІ» на основі ступеня вищої освіти «бакалавр» та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» у
складі: голови відбіркової комісії, заступника та трьох членів комісії. Та відповідно до п. 1.11. Додаток 4 до наказу
№39/од від 01.03.2021 р. (blob:https://office.naqa.gov.ua/045e91b8-091f-4801-a3b5-3ba3c3f3381d) затверджено фахові
атестаційні комісії для проведення фахових вступних випробувань і фахові атестаційні комісії для проведення
додаткового іспиту у формі співбесіди для вступників на базі неспоріднених спеціальностей у складі: голова фахової
атестаційної комісії, заступник голови фахової атестаційної комісії, члени комісії. Аналіз програм фахового
вступного випробування для вступу на навчання на ступінь вищої освіти магістра за ОПП «АБІ», отриманих на
запит, за 2020 р. https://odaba.edu.ua/upload/files/192_magistr_ABI_programa_spivbesida.pdf
https://odaba.edu.ua/upload/files/192_magistr_ABI_programa.pdf та 2021 р.
https://odaba.edu.ua/upload/files/192_magistr_ABI_programa_2.pdf,
https://odaba.edu.ua/upload/files/192_magistr_ABI_programa_spivbesida_1.pdf вказують на позитивну динаміку
їхнього перегляду та змін з врахуванням специфіки ОПП «АБІ», спостерігається скорочення тем які за тематикою не
відповідають напряму ОПП «АБІ». Зміст програм додаткового вступного випробування у формі співбесіди на базі
ступеня вищої освіти «Бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» неспоріднених спеціальностей
за 2020, 2021 рік не змінювався, оскільки перелік тем охоплює діапазон базово-необхідних компетентностей
абітурієнта, необхідних для навчання за ОПП. Відповідно до програми вступних випробувань викладачами кафедри
АК розробляються тестові завдання для вступу на ОПП «АБІ». Правила прийому цілком враховують особливості
ОПП «АБІ». Під час зустрічі з членами ЕГ здобувач першого курсу зазначив, що вступив на ОПП «АБІ» для здобуття
ОКР «магістр», попередньо здобувши освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» за ОПП «Будівництво та
цивільна інженерія», відповідно вимоги до вступників на ОПП «АБІ», які відображено у програмі фахових вступних
випробувань враховують набуті компетентності та програмні результати абітурієнтів які є вмотивованими та
здатними навчатися на ОПП «АБІ».

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

Згідно з аналізом відомостей самооцінювання ОПП «АБІ» та отриманої інформації в ході спілкування членів ЕГ зі
здобувачами та керівником відділу міжнародних зв`язків було встановлено, що регулювання процесу визнання
отриманих в інших ЗВО результатів навчання здобувачами вищої освіти здійснюється на підставі діючого
«Положення про академічну мобільність у ОДАБА
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_akademichnu_mobilnist_1.pdf. Процедура визнання результатів
здійснюється з використанням європейської системи оцінювання навчальних досягнень здобувача або системою
оцінювання прийнятою у ЗВО-партнері, якщо в ній не застосовують систему EСTS. Отримані результати переводять
у шкалу, що прийнята в ОДАБА. Визнання відбувається на підставі представлення учасником програми, до відділу
міжнародних зв’язків, копії документу в якому зазначено результати академічної мобільності. Застосування
практики визнання результатів навчання отриманих в інших ЗВО на ОПП «АБІ» не було.
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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.

Діючим у ОДАБА Положенням щодо порядку визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozh_viznannya_rezultativ_neformalnoi_osviti.pdf) визначено чітку і зрозумілу
процедуру визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Членами експертної групи в процесі
спілкування зі здобувачами та науково-педагогічними працівниками ОПП «АБІ» відмічено, що здобувачі
недостатньо ознайомлені з поняттям «неформальна освіта» та процедурою зарахування результатів. За ОПП «АБІ»
практики зарахування результатів отриманих у неформальній освіті не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому щодо навчання у ОДАБА, у тому числі за ОПП «АБІ», є зрозумілими та чіткими, без
дискримінаційних положень у змісті та оприлюднені на офіційній сторінці сайту Академії у вільному доступі.
Програми вступних фахових випробувань враховують початковий рівень необхідних компетентностей для навчання
за ОПП. процедури визнання результатів навчання у неформальній та формальній освіті здобутих в інших ЗВО є
доступними, чіткими та зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу.

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

Задля удосконалення провадження освітньої діяльності рекомендовано популяризувати процедуру визнання
результатів навчання отриманих у неформальній освіті.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

На ОПП АБІ вступ здобувачів здійснюється за зрозумілими та чітко визначеними правилами з врахуванням
особливості даної програми. В ОДАБА розроблено та затверджено необхідні положення щодо академічної
мобільності та визнання результатів і перезарахування результатів неформальної освіти. Зазначений недолік
підлягає вирішенню і суттєво не впливає на загальну картину в рамках даного критерію 3. Врахувавши сильні
сторони, члени ЕГ резюмують, що освітня діяльність за даною освітньо-професійною програмою за Критерієм 3
відповідає усім необхідним вимогам та рівню В.

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.

Спілкування зі здобувачами підтвердило застосування різних методів навчання, що враховують
студентоцентрований підхід. Вивчення освітніх компонентів здійснюється із застосуванням різних методів, які
передбачені Положенням про організацію освітнього процесу
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf) (затверджено від
31.08.2018 р.), Положенням про систему оцінювання знань та вмінь студентів ОДАБА
(http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan_ta_vmin_studenti.pdf), Положенням
про проведення практики студентів ОДАБА
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_praktik_studentiv_ODABA_1.pdf) і відображені у
силабусах дисциплін за ОПП (https://akrrogasa.wixsite.com/arhkonstr/about-4) та у навчальних планах
(https://d5292fef-042c-4862-85bf-4f490ed4d582.filesusr.com/ugd/195742_1d8aa6fc983f429f832db57fa9c819d5.pdf).
Для усіх освітніх компонент, як обов’язкових так і вибіркових, викладання проводиться у вигляді лекцій і
практичних занять та самостійної роботи здобувачів у відповідності до навчального плану
(https://odaba.edu.ua/upload/files/navchalny_plan_ABI_M_2021.pdf). Форми та методи навчання і викладання на
даній ОПП сприяють досягненню заявлених програмних результатів навчання та компетентностей визначених в
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ОП. ЗВО проводить онлайн-анкетування здобувачів, зокрема у формі «Оцінювання курсу», «Опитування щодо
дистанційного навчання у ОДАБА» (https://odaba.edu.ua/students/questionnaire). Результати опитування
«Навчальний процес очима студентів» (студентів Інженерно-будівельного інституту) надано в системі
Національного Агентства відповідь від 19.10.2021 р. - blob:https://office.naqa.gov.ua/e36cf275-fca9-4296-b8df-
a10cf70b5786). Спілкування зі здобувачами підтвердило факт достатнього задоволення методами навчання, що
застосовуються на ОПП. Крім того, академічна свобода здобувачів підтверджена можливістю брати участь в
обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, брати участь у формуванні індивідуального
навчального план, тощо. В умовах дистанційного навчання (карантину) викладачі і студенти використовували для
навчання Google meet, Zoom (Зустрічі 3, 4).

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).

Спілкування із здобувачами підтвердило факт, що усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна
і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання
(https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/arch-and-constr-eng), порядку та критеріїв оцінювання в межах
окремих обов’язкових та вибіркових освітніх компонентів у формі силабусів і розміщена у повному обсязі
представлена на сторінці відповідальної за реалізацію ОП кафедри «Архітектурних конструкцій»
(https://akrrogasa.wixsite.com/arhkonstr/about-4) та на сторінці академії (https://odaba.edu.ua/academy/educational-
activities/arch-and-constr-eng). Викладачі запевнили, що вся названа інформація надається здобувачам своєчасно.
Здобувачі таку інформацію підтвердили.

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

Під час зустрічі з представниками студентського самоврядування, здобувачами та випускниками було підтверджено
факти залучення їх до участі в науково-практичних конференцій, що проводяться в ОДАБА. На сайті викладено
інформацію (скан збірки тез доповідей) про останню конференцію 23-24.09.2021 р., в якій приймали участь
здобувачі і викладачі за ОПП «АБІ» (https://d5292fef-042c-4862-85bf-
4f490ed4d582.filesusr.com/ugd/195742_02fcbf5185f4409babb552f37473111f.pdf). В ОДАБА діють наукові школи,
інформація про які наведена на сайті (https://d5292fef-042c-4862-85bf-
4f490ed4d582.filesusr.com/ugd/195742_1f8cc0c4e0ca490f9696806b0e5f7490.pdf), робота в яких дозволяє здобувачам
детальніше оволодіти спеціалізацією. Проте під час зустрічі зі здобувачами (Зустріч 4) жоден зі здобувачів не
підтвердив своєї участі в роботі наукового гуртка і не зміг назвати хоча б тематику їх роботи, попри те, що випускова
кафедра за документами очолює 6 гуртків. Деякі здобувачі аргументували таку свою незацікавленість в роботі
наукових гуртків спрямованістю на роботу, якою вони займаються після навчання.

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

Оновлення змісту ОПП у ЗВО регламентується Положенням про розроблення, затвердження, моніторинг,
періодичний перегляд та закриття ОП
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_rozroblennya,_zatverdzhennya,_monitoring_ta_zakrittya_osvitnih
_program.pdf) та Положенням про організацію освітнього процесу
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf). Викладачі, що
проводять курси за ОПП, проходять підвищення кваліфікації (отримують кваліфікаційні сертифікати – відповідь на
запит ЕГ в системі Національного Агентства від 10.10.2021 р.) та забезпечують належний рівень викладання
навчальних дисциплін та практик. Під час відеоконференції представники НПП підтвердили, що вони
відслідковують наукові досягнення (захисти дисертацій) та сучасні практики у відповідній галузі і розглядають
оновлення освітніх компонентів ОПП (дисциплін) на засіданнях кафедри, методичних радах. Оновлення контенту
відбувається, зазвичай, до початку нового навчального року. Викладачі оновлюють зміст освітніх компонент ОПП
шляхом впровадження в зміст дисциплін результатів власних наукових досліджень, оприлюднених ними у працях,
опублікованих у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних, а також у фахових виданнях;
знань та результатів, отриманих під час стажування (відповідну інформацію надано на запит ЕГ в електронній
системі Національного Агентства від 11.10.2021 р. п.6). ЕГ проаналізувала тематику ОК, доступні НМК та констатує,
що переважна більшість методичних вказівок курсів датовані 2021 р., хоча за НП вони викладались здобувачам в
осінньому семестрі 2020 р. ЕГ проаналізувала перелік літератури в силабусах і робочих програмах і дійшла
висновку, що НПП регулярно слідкує за актуальністю нормативних актів в галузі будівництва (але є й винятки –
ОК5 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів» - посилання на ГОСТ РФ 2011 р.; ВК7.10
«Інженерні вишукування для будівництва» - посилання на ДБН А.2.2-3-2012 – відмінено з 2014 р.). На запит ЕГ про
тематику атестаційних робіт здобувачів, які завершують навчання в 2021 н.р. за даною ОПП (оскільки ця інформація
на сайті не представлена), надана відповідь, що керівники робіт та теми станом на 19.10.2021 р. наказом ректора ще
не затверджені (відповідь в системі Національного Агентства, п.14)., а в надісланому протоколі кафедри №11 від
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17.05.2021 р. згадується лише одна тема студ. Кондратьєвої Г.О. Тому проаналізувати актуальність тематики
магістерських досліджень члени ЕГ не змогли.

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

ЕГ встановила, що академічна спільнота за ОПП залучені до інтернаціоналізації ЗВО шляхом опублікування
результатів своїх досліджень у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних (Перелік робіт
наукових керівників SCOPUS_WoS – відповідь на запит ЕГ від 11.10.2021 р. п.6, система Національного Агентства).
ОДАБА сприяє інтернаціоналізації освітньої та наукової діяльності (Стратегія Інтернаціоналізації діяльності академії
на 2021-2025 рр. - Strategiya_internatsionalizatsii_diyalnosti_akademii_na_2021-2025_rr..pdf) надаючи інформацію
усім учасникам освітнього процесу щодо закордонних та міжнародних заходів: конференцій, стажувань, конкурсів,
хоча остання інформація на сторінці «Міжнародна діяльність» стосується лютого 2020 р. Інформація щодо
зарубіжних партнерів ОДАБА наведена на офіційному сайті академії (https://odaba.edu.ua/international-
activities/partners), але по факту це є пересилка на сайти ЗВО, а не інформація про співпрацю з ОДАБА.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Рівень викладання за даною ОПП доволі високий, що відзначають роботодавці і здобувачі. Проводиться
моніторинг, аналіз навчального процесу та корегування (поліпшення) його в тому числі, і в умовах дистанційного
навчання. Здобувачі мають академічну свободу при виборі тем магістерських робіт. Результати спільних наукових
досліджень викладачів і здобувачів публікуються в збірниках матеріалів конференцій, проведених в ОДАБА.

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

Міжнародна діяльність ще не дуже широко представлена в рамках цієї освітньо-професійної програми,
рекомендується посилити роботу в цьому напрямку. ЕГ рекомендує залучати здобувачів до участі в конкурсах
студентських робіт та апробації результатів досліджень поза межами свого ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Зауваження за критерієм щодо посилення роботи з міжнародного співробітництва за ОПП та розширення географії
апробацій результатів досліджень здобувачів в період пандемії, на думку експертної групи, не мають вирішального
впливу на досягнення програмних результатів навчання. Тому враховуючі слабкі та сильні сторони у контексті
Критерію 4 експертна група дійшла до висновку, що навчання та викладання за ОПП є на достатньому рівні та
загалом відповідають вимогам даного критерію.

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.

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу Одеської державної академії будівництва та
архітектури (редакція від 31.08.2018 р.)»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf), «Положення про
оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan.pdf) формами контролю знань
здобувачів освіти є поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль проводиться викладачами на всіх видах
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аудиторних занять з метою перевірки освоєння здобувачем освіти окремої теми. В залежності від освітньої
компоненти, кількість балів за окремий вид завдання та кількість таких завдань відрізняється. Результати поточного
контролю враховуються викладачем при проведенні підсумкового контролю та використовуються для коригування
методів і засобів навчання, а студентами – для планування самостійної роботи. Підсумковий контроль включає
семестровий контроль та державну атестацію студента. Форма підсумкового контролю визначається освітньою
програмою та навчальним планом, які доступні на офіційному веб-сайті ОДАБА, а також зазначені у робочих
програмах та силабусах освітніх компонент. Семестрова оцінка з освітньої компоненти за умови проведення
екзамену визначається сумою оцінки поточного контролю (максимальна кількість балів - 60) та оцінки
контрольного заходу (максимальна кількість балів - 40). Семестрова оцінка з освітньої компоненти за умови
проведення заліку визначається як оцінка поточного контролю (максимальна кількість балів - 100). Інформація
щодо критеріїв та форм оцінювання міститься в силабусах освітніх компонент, які оприлюднено на офіційному веб-
сайті ОДАБА у відкритому доступі як для учасників освітнього процесу, так і для всіх зацікавлених осіб
(https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/arch-and-constr-eng). Підсумкова атестація складається із
публічного захисту кваліфікаційної роботи перед екзаменаційною комісією, яка затверджується вченою радою
ОДАБА. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюється за національною, 100-бальною шкалою
та шкалою ECTS. Під час опитування здобувачі вищої освіти підтвердили, що зміст, структура, форми контролю, а
також система і критерії оцінювання зрозумілі і доступні для вивчення та обов’язково роз’яснюються викладачем на
початку семестру. Під час карантину викладання відбувається у Google Meet, Zoom дистанційно за відеозв’язком. В
умовах дистанційного навчання порядок проведення семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти
регламентується відповідними положеннями «Порядок проведення семестрового контролю результатів навчання
здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_semestrovogo_kontrolyu_6_3.pdf), «Порядок проведення
атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_atestatsii.pdf).

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

Стандарт вищої освіти для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» другого (магістерського) рівня
відсутній. Викладання та атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Архітектурно-
будівельний інжиніринг» відбувається відповідно до положення ОДАБА, освітньої програми та інших
регламентуючих документів ЗВО. Атестація здобувачів освіти відповідає 7 рівню Національної рамки кваліфікацій
(у формі захисту атестаційної магістерської роботи) відповідно до «Положення про атестаційну випускну роботу на
здобуття освітнього ступеня магістра в Одеській державній академії будівництва та архітектури»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_atestatsiynu_vipusknu_robotu_magistr_1.pdf).

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.

Правила проведення контрольних заходів та процедура їх оскарження чіткі й зрозумілі, прописані і
регламентуються: «Положення про організацію освітнього процесу Одеської державної академії будівництва та
архітектури (редакція від 31.08.2018 р.)»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf), «Положення про
оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan.pdf), «Порядок проведення
семестрового контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій
навчання» (https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_semestrovogo_kontrolyu_6_3.pdf), «Порядок
проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_atestatsii.pdf). Оскарження результатів навчання
регламентує «Положення про оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan.pdf). Структура, система та критерії
оцінювання результатів їх виконання розглядаються та затверджуються на засіданні кафедри за якою в
навчальному плані закріплена освітня компонента. Критерії оцінювання результатів виконання завдань на
контрольному заході доводяться до відома здобувачів освіти перед його проведенням. Якщо здобувач освіти не
згоден з оцінкою роботи при проведенні контрольного заходу, він може звернутися з письмовою апеляцією до
завідувача кафедри не пізніше ніж на наступний робочий день після оголошення результатів. Апеляцію
розглядається в присутності студента протягом двох робочих днів і приймається рішення щодо оцінки роботи, яка
не може бути зменшена, а тільки залишена без зміни або збільшена. Контрольний захід повторно не складається.
Здобувач освіти, не набравши з ОК необхідної кількості балів (35-59) під час семестрового контролю має право
ліквідувати академічну заборгованість перед комісією в усній формі після завершення терміну проведення
екзаменів у тижні, визначені наказом по академії. Здобувач освіти повинен повторити вивчення навчальної
дисципліни якщо за результатами семестрового контролю він набрав менше 35 балів з однієї або двох ОК або після
завершення терміну роботи комісії він має одну або дві академічні заборгованості (35-59 балів) за результатами
семестрового контролю. Атестація з ОК після повторного її вивчення здійснюється тільки на комісії. Усі учасники
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освітнього процесу дотримуються цих правил під час реалізації освітнього процесу за ОП. Зустріччю зі здобувачами
підтверджено, що вони знають про алгоритм вирішення конфліктних ситуацій та можуть користуватися ним за
потреби. Випадків оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів під час відеозустрічі
наведено не було. Факту академічних заборгованостей за освітніми компонентами в період реалізації ОП ЕГ під час
акредитації не було підтверджено.

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.

В ОДАБА визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності усіма
учасниками освітнього процесу під час реалізації ОП «Архітектурно-будівельний інжиніринг» відповідно до «Кодекс
академічної доброчесності» (https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf). Популяризується
академічна доброчесність та використовуються відповідні технологічні рішення як інструменти протидії її
порушенням. Для моніторингу дотримання членами спільноти вимог Кодексу академічної доброчесності в академії
створюється Група сприяння академічній доброчесності, яка обирається щорічно на засіданні Вченої ради, одержує
та розглядає заяви щодо порушення та надає пропозиції адміністрації академії щодо накладання певних санкцій.
Кодексом академічної доброчесності передбачені покарання за порушення академічної доброчесності як для
співробітників академії так і для здобувачів. Під час бесіди зі здобувачами освіти та викладачами з’ясовано, що вони
ознайомлені з Кодексом академічної доброчесності, дотримуються прописаних у ньому положень. За час реалізації
ОП випадків порушення академічної доброчесності не було. На час проведення акредитаційної експертизи в ОДАБА
розроблений й знаходиться на стадії громадського обговорення «Порядок перевірки академічних робіт та наукових
текстів на плагіат» (https://odaba.edu.ua/upload/files/poryadok_perevirki_robit_na_plagiat_ODABA.pdf) де
зазначається обов’язкова перевірка випускних кваліфікаційних робіт на плагіат. Відповідно до цього документу
перевірка буде здійснюватися не пізніше ніж за 10 днів до засідання екзаменаційної комісії. Результати перевірки
будуть отримуватися експертними комісіями випускових кафедр для прийняття рішення щодо захисту
кваліфікаційної роботи. Роботи, які мають низький рівень оригінальності тексту будуть повертатися здобувачам на
доопрацювання на термін не більше 2 календарних днів. Після чого здійснюється повторна перевірка в термін не
більше 3 календарних днів. Для кваліфікаційних робіт магістрів зазначено необхідний показник унікальності
академічного тексту від 60 % і більше. При значенні показника унікальності академічного тексту 40-60 % -
обов’язкове доопрацювання та повторна перевірка, при значенні менше 40 % робота до захисту не допускається.
Показник оригінальності академічного тексту може бути змінений за рішенням випускової кафедри з урахуванням
специфіки спеціальностей, зафіксований в протоколі засідання та доведений до здобувачів освіти. Так, відповідно до
протоколу №1 Вченої ради ІБІ від 11.09.2019 р. за рішеннями випускових кафедр було затверджено відсоток
плагіату в кваліфікаційних роботах здобувачів освіти (в протоколі не зазначений). Після виконання здобувачами
освіти атестаційних магістерських робіт вони повинні бути перевірені на академічний плагіат програмою
UNICHECK та розміщені у репозитарії ОДАБА. На час проведення акредитаційної експертизи випуску здобувачів
освіти за ОП «Архітектурно-будівельний інжиніринг» не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

В ОДАБА діє система академічної доброчесності, про що свідчить аналіз онлайн-зустрічей зі стейкголдерами та
нормативної документації. Фактів її порушення не виявлено. На офіційному веб-сайті академії розміщено
нормативні документи ЗВО щодо забезпечення освітнього процесу, силабуси освітніх компонент, розклад занять,
новини, оголошення у відкритому доступі. Кожен здобувач освіти має можливість багатоваріантного отримання
інформації про заходи контролю за освітніми компонентами ОП – офіційний веб-сайт, графік навчального процесу,
навчальний план, розклад занять, силабуси, інформація від викладача на початку вивчення освітньої компоненти,
співпраця з кураторами. Критерії розподілення балів, формування оцінки, система контрольних заходів наведені у
силабусах і є у вільному доступі. Форма атестаційного контролю визначена в ОП.

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

Більшість силабусів освітніх компонент містять загальний розподіл балів, які отримують здобувачі освіти, без
детального пояснення, це може призвести до різного тлумачення нарахованих балів, що в свою чергу може
спричинити виникнення непорозумінь та апеляції результатів оцінювання. ЕГ рекомендує детально прописувати
розподіл балів при визначенні критеріїв оцінювання окремих освітніх компонент.
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Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Визначено правила проведення контрольних заходів, що є доступними для усіх учасників освітнього процесу. Усі
учасники освітнього процесу ознайомлені з основними Положеннями академічної доброчесності та проєктом
Порядку перевірки академічних робіт та наукових текстів на плагіат. ЕГ дійшла до висновку, що критерії й форми
оцінювання, а також процедури дотримання академічної доброчесності на достатньому рівні і в цілому відповідають
вимогам Критерію 5. Вказані слабкі сторони та недоліки суттєво не впливають на якість навчання за даною ОП.

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.

Забезпечення досягнення визначених ОПП АБІ цілей та програмних результатів здійснюють науково-педагогічні
працівники із належною професійною та академічною кваліфікацією. У відповідь на запит до п.6 ЕГ було надано
таблицю рівня професійної активності НПП, що забезпечують викладання за ОПП АБІ. Отримана інформація
дозволила членам ЕГ уточнити та доповнити переконливими фактами оцінювання академічної та професійної
відповідності викладачів освітнім компонентам ОПП АБІ. До групи забезпечення, що реалізує навчальний процес
на ОПП АБІ, відповідно до наказу № 209 від 24.09.2020 р. про формування групи забезпечення у 2020-2021 рр.,
входять усі перелічені у відомостях самооцінювання дванадцять НПП, які працюють за основним місцем роботи. З
метою реалізації ОПП АБІ залучені наступні фахівці: три доктори технічних наук і званням професора; дев’ять
кандидатів наук, доценти. Усі викладачі пройшли стажування за тематикою відповідною освітній компоненті, яку
забезпечують. Доценти Луцкін Є.С., Єскарьов В.А., Сивоконь Г.В., Криворучко В.О., професор Єскарьова Н.М. брали
участь у міжнародних програмах стажування у Франції, Італії, Китаї, Турції, Іспанії, Польщі. НПП Бічев І.К.,
Дмітрієва Н.В., Кушнір О.М., Луцкін Є.С. є сертифікованими фахівцями, інформація підтверджена копіями
сертифікатів наданих у відповіді на запит ЕГ. Вісім викладачів мають публікації у виданнях, індексованих у
міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science. Члени ЕГ підтверджують, що кваліфікація НПП
забезпечує досягнення цілей та програмних результатів навчання за ОПП АБІ.

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

Відповідно до «Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП у ОДАБА»
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_konkursnogo_vidboru_pri_zamishchenni_vakantnih_posad_
naukovo-pedagogichnih_pratsivnikiv_ODABA_2020_1.pdf здійснюється добір НПП на вакантні посади. На підставі
виданого ректором наказу оголошується конкурс на заміщення вакантних посад. На сайті Академії та у ЗМІ
публікується відповідне оголошення. Протягом 30 днів з дня публікації оголошення претенденти подають заяву та
комплект необхідних документів. Протягом двох місяців триває конкурс. Кандидатура на заміщення вакантної
посади обговорюється на засіданні кафедри у присутності претендента. Відкритим голосуванням затверджуються
висновки щодо професійних та особистих якостей викладача та передаються до конкурсної комісії, яка розглядає
комплект отриманих документів та кандидатури. Витяг засідання конкурсної комісії надається вченому секретарю
Академії або інституту. Вчена рада Академії (інституту), таємним голосуванням, обирає претендентів на відповідні
посади. Начальник відділу кадрів Зарицька М. І. та НПП також зазначили, що враховується рейтинг викладача
https://odaba.edu.ua/academy/public-information/personnel-software/npp-rating, який проводять щороку в ОДАБА, та
виконання зобов’язань зазначених у попередньому контракті. НПП наголосили, що конкурсний відбір є прозорим
та об’єктивним. Відповідно ЕГ відмітила, що конкурсний добір викладачів в ОДАБА відбувається на засадах
законності, гласності, об’єктивності та обгрунтованості рішень комісії, дає можливість забезпечити потрібний рівень
професіоналізму задля успішної реалізації ОПП АБІ.

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

З метою покращення якості освіти на ОПП АБІ, шляхом інтеграціїї практичного досвіду у освітній процес, Академія
залучає професіоналів-роботодавців. До розробки ОПП АБ долучився Парило Д.І. директор ТОВ «ЕКСПЕРТ
ПРОЕКТ ГРУП», який був присутній на зустрічі ЕГ з роботодавцями та підтвердив свою участь, як члена робочої
групи у перегляді ОПП АБІ. Щодо вдосконалення ОПП АБІ надавали відгуки та вносили пропозиції: директор ТОВ
«АРХІТЕКТЛАБ» Криворучко К.А., директор ТОВ «Проект Експерт Груп» Цуканова І.М., інженер-технолог КМБ
«Камбіо» Булгакова В.М., начальник ДІАМ у Миколаївській області Дейлик В.В., в.о. диретор к.т.н. Сільченко С.В.
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ТОВ «ХАЙ-РЕЙЗ КОНСТРАКШНЗ ХОЛДИНГ». Також Сільченко С.В. зазаначів, що організовує екскурсії для
здобувачів, ярмарки вакансій на виробництві та підтвердив свою участь у рецензуванні ОПП АБІ. Роботодавці
залучені до реалізації освітнього процесу як члени державної екзаменаційної комісії та консультанти розділів
дипломного проектування. Укладено угоди щодо проходження переддипломної практики здобувачами ОПП АБІ з
ЦНАП Одеської міської ради , угода № 2019-1-101 від 15.11.2019 р. та КМБ «Камбіо», угода №2020-19 від 25.08.2020
р. Відповідно до укладених угод, розміщених на сайті кафедри АК https://akrrogasa.wixsite.com/arhkonstr/about-3 у
вкладці «Зв’язки з роботодавцями» підприємства надають свої бази для підвищення кваліфікації НПП,
проходження практики студентами.

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

До проведення аудиторних занять на ОПП АБІ залучено науково-педагогічних працівників які є експертами галузі
та сертифікованими професіоналами-практиками. ОК «Кошторисна справа в будівництві» викладає доцент Луцкін
Є.С, сертифікований інженер-проектувальник в частині кошторисної документації – сертифікат АР № 003397 від
21.09.2012 року., ОК «Науково-технічний супровід», «Інжинірингова діяльність у сфері будівництва» викладає
доцент Бічев І.К. який з 24.05.16 р. – по цей час працює за сумісництвом в ТОВ Компанія "Екстер’єр -Дизайн" на
посаді Головного інженера, є сертифікованим інженером технічного нагляду – сертифікат Серія АТ №001582 від
15.03.2013 р. та сертифікованим фахівцем будівельної галузі Інженер-консультант (будівництво) сертифікат № СІ-
00263 від 24.06.2019 р. ОК «Інформаційне моделювання будівель (ВІМ)» викладає доцент Кушнір О.М, інженер-
проектувальник сертифікат АР №013472. ОК «Технологічний аудит» викладає доцент Дмитрієва Н.Д.
сертифікований інженер-проектувальник у частині технології будівельного виробництва сертифікат АР № 014956
від 26.10.2018 р. Уся інформація підтверджена наданими на запит ЕГ сертифікатами.

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

Згідно з діючим документом «Порядок підвищення кваліфікації НПП»
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_pidvishchennya_kvalifikatsii_naukovo-pedagogichnih_pratsivnikiv.pdf
відбувається процес підвищення кваліфікації НПП, які забезпечують реалізацію даної ОПП АБІ. Задля сприяння
професійного розвитку також проводяться відкриті лекції, взаємовідвідування занять, анкетування здобувачів
https://odaba.edu.ua/students/questionnaire, які зі слів здобувачів проводяться добровільно та анонімно. ЗВО
проводить щорічне рейтингування викладачів, відповідно якому професор Єскарьова Н.М. посіла 5 місце в рейтингу
щодо науково-інноваційної роботи, https://odaba.edu.ua/upload/files/Dodatok_3__Reyting_NPP_ta_kafedr_2019.pdf,
доцент Єскарьов В.А. посів 15 місце серед 386 НПП https://odaba.edu.ua/upload/files/reyting_NPP_akademii_20-
21.pdf в загальному рейтингу. Викладачі залучені до викладання на ОПП АБІ беруть активну участь у міжнародних
проектах. Як приклад, доцент Луцкін Є.С. проходив підвищення кваліфікації 2018р. у ChongqingJiaotongUniversity
«Прогресивні будівельні технології та управління проектами цивільного будівництва», яке проходило в м. Чунцин
(Китай), наказ про зарахування №84/вк від 08.02.2019 р. доц. Єскарьов В.А. стажувався у Національній вищій
архітектурній школі в м. Марсель, Франція, наказ про зарахування №719/вк від 15.11.2017р.. доцент Сивоконь Г.В.
проходила стажування у Венеціанському університеті Ка’Фоскарі (Італія) наказ №82/вк від 10.02.2021р.; професор
Єскарьова Н.М. підвищувала кваліфікацію беручи участі у роботі 8-ї міжнародної наукової інженерно-будівельної
конференції Civilistanbul 19, що відбулась у Стамбулі (Турція), наказ про зарахування №199/вк від 08.04.2019 р. та у
роботі міжнародної наукової конференції і виставці XXXIV EXCO2020 Вищої Технічної Інженерно-будівельної
Школи Політехнічного університету Валенсії, Іспанія, лютий 2020 р., наказ про зарахування №95/вк від 21.02.2020
р. Доцент Криворучко В.О. проходив стажування в Люблінському науково-технічному парку та Університеті Марії
Кюрі-Складовської (м. Люблін, Республіка Польща), наказ про зарахування №53/вк від 26.01.2018р. Як зазначила
в.о. головного бухгалтера Здрок О. І. за учасниками зберігається заробітна плата на час підвищення кваліфікації та
стажування. ЗВО створює філії кафедр на провідних фірмах та підприємствах на базі яких НПП проходять
підвищення кваліфікації та беруть участь у науково-виробничій діяльності. ОДАБА пропонує шеститижневі курси
https://odaba.edu.ua/enrollee/postgraduate-education/more-about-postgraduate-education/training-courses: ПК ANSYS;
ПК Autodesk Revit; Графічна система T-flex CAD та інші. Для викладачів на базі центру післядипломної освіти
ОДАБА діють курси англійської мови, доценти Бічев І.К. та Дмітрієва Н.В. отримали свідоцтва (А 02071033/000020-
18 та А 02071033/000019-18) (https://d5292fef-042c-4862-85bf-
4f490ed4d582.filesusr.com/ugd/195742_5168e1832afb42cda47632d802f20677.pdf?index=true).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В Академії передбачено систему стимулювання щодо розвитку викладацької майстерності НПП, яка передбачає як
матеріальні так і моральні стимули, що поширюються на всіх членів трудового колективу, зокрема викладачів.
Регламентується система Положенням про приміювання працівників ОДАБА
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_premiyuvannya_pratsivnikiv_ODABA.pdf, Статутом
https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf та Колективним договором
https://odaba.edu.ua/upload/files/Zvit_ekspertiv__191_ONP_Arhitektura_ta_mistobuduvannya_d.f._2021.pdf,
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Положенням про визначення рейтингу науково-педагогічних працівників
http://odaba.edu.ua/upload/files/1576162300243756.pdf. На підставі рейтингу, який кілька років поспіль проходять
НПП, визначаються претенденти на заохочення. Також передбачено преміювання за виконання особливо важливої
роботи. Виплачуються надбавки до заробітної плати, премії. З нагоди святкових та пам’ятних дат НПП
нагороджуються грамотами, подяками, одноразовими преміями, зокрема до 90-річчя Академії значна кількість
викладачів отримала премії, грамоти, подяки. Стимулюванням розвитку викладацької майстерності є надання
переваги під час конкурсного відбору на програми міжнародної академічної мобільності викладачам які володіють
відповідним рівнем знання іноземної мови та займають високі позиції у рейтингу НПП ОДАБА. Викладачам, на базі
наукової бібліотеки https://odaba.edu.ua/library, надається доступ до наукометричних баз. Проводяться відкриті
заняття, що підтвердили здобувачі ОПП АБІ. Зі слів проректора з НР Кровякова С. О. за публікації у
наукометричних базах Scopus, Web of Science НПП доплачується 15% - 50% від посадового окладу. Однак інформація
щодо розмірів компенсацій за певні досягнення та успіхи у науково-педагогічній діяльності у положенні про
преміювання не зазначена. Під час зустрічи ЕГ з НПП викладачі підтвердили, що отримують матеріальні та
моральні заохочення.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Академічна та професійна кваліфікація НПП є відповідною та узгоджується з освітніми компонентами ОПП АБІ.
Конкурсний добір здійснюється за процедурою відповідною чинному законодавству, є зрозумілою та прозорою.
Роботодавці підтвердили своє залучення до освітнього процесу на ОПП АБІ. Зазначили, що мають потребу у
фахівцях ОПП АБІ та висловили свою готовність до подальшої співпраці за ОПП. ЗВО активно стимулює НПП щодо
професійного розвитку. До проведення аудиторних занять залучено експертів галузі та професіоналів-практиків.
Гарною практикою є запровадження системи рейтингування НПП.

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

З метою більшого заохочення науково-педагогічних працівників ОДАБА рекомендовано зазначити у розробленому
положенні щодо преміювання розмір матеріального заохочення. Для подальшого розвитку перспективного напряму
ОПП «АБІ» впроваджувати практику залучення гостьових лекторів для викладання за даною освітньою програмою.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Проведений членами ЕГ аналіз, свідчить, що до реалізації освітнього процесу на ОПП «АБІ» залучено колектив
професіоналів, фахові компетентності яких цілком відповідають напряму освітньо-професійної програми. Прозора
процедура конкурсного добору викладачів сприяє розвитку ОПП. ОДАБА активно сприяє розвитку професійних
компетентностей викладачів через постійно діючі в Академії курси підвищення кваліфікації та у співпраці з іншими
провідними організаціями на базі яких відкрито філії кафедр. Активна участь роботодавців у освітньому процесі
ОПП «АБІ» свідчить, що унікальний напрям програми є актуальним та важливим. Зазначена у недоліках
інформація несе рекомендаційний характер та не знижує загальні показники критерію 6. ЕГ вважає, що ОПП «АБІ»
відповідає рівню В за критерієм 6.

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.

Здобувачі вищої освіти мають можливість виконання робіт на базі лабораторій академії та на майданчиках
компаній-стейкґолдерів, про що було зазначено під час зустрічі з роботодавцями. Представниками академії в
форматі онлайн були продемонстровані комп’ютерні класи з відповідним обладнанням. Здобувачі вищої освіти
мають доступ до інфраструктури університету та можливість поселення в гуртожитках
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Informatsiya_pro_gurtozhitki.pdf). Під час опитування також було зазначено про
можливість поселення в гуртожитки представників інших ЗВО. Бібліотека забезпечена науковою та навчально-
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методичною літературою на паперових та електронних носіях завдяки наявності відповідних фондів
(https://odaba.edu.ua/rus/library/about-the-library), електронних ресурсів академії
(https://odaba.edu.ua/rus/library/electronic-resources) та веб-ресурсів (https://odaba.edu.ua/). Під час відповідної
онлайн-зустрічі щодо огляду матеріально-технічної бази було зафіксовано, що в приміщеннях ЗВО також є куточки
з м’якими меблями для можливості спілкування або підготовки до занять. Здобувачі та викладачі мають вільний
доступ до мережі Інтернет за допомогою безкоштовного Wi-Fi. Також під час опитувань зазначалось про
безоплатність послуг бібліотеки, але на сайті академії під час роботи ЕГ було розміщене Положення про порядок
надання академією платних освітніх та інших послуг
(Polozhennya_pro_poryadok_nadannya_akademiieyu_platnih_osvitnih_ta_inshih_poslug_1.pdf (odaba.edu.ua)) в якому
зазначено (п. 13), що складення бібліографічних списків для курсових, дипломних і наукових робіт, каталогів для
особистих бібліотек, бібліотек підприємств, установ та організацій, підготовка фактографічних, аналітичних і
бібліографічних довідок тощо — є платними послугами. Під час онлайн-огляду МТБ були представлені спортивна
зала та кабінети для медичного обслуговування.

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.

Для здобувачів вищої освіти наявний доступ до фондів бібліотеки та електронних ресурсів, які розміщені в мережі
академії, є можливість безкоштовного користування Wi-Fi, включаючи наявний доступ до наукометричних баз
даних Scopus та Web of Science, в академії та за запитом здобувача – дистанційно (віддалений доступ на півроку).

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.

В ОДАБА є Студентська рада: https://odaba.edu.ua/students/student-council та Первинна Профспілкова організація
студентів ОДАБА: https://odaba.edu.ua/students/trade-union-of-students, до представників здобувачі вищої освіти
можуть звернутись для отримання допомоги в разі конфліктних ситуацій, необхідності отримання матеріальної
допомоги тощо. Також соціальну допомога здобувачам вищої освіти може надати психолог-консультант (електронна
адреса та мобільний телефон є на сайті академії: https://odaba.edu.ua/students). https://odaba.edu.ua/news/page2/558
Відповідно до постанови КМУ від 13.09.2021 №954 в ОДАБА з 23.09.2021 запроваджений освітній процес виключно
із застосуванням технології дистанційного навчання на всіх освітніх рівнях та формах навчання. Відповідний наказ
ОДАБА від 22.09.2021 №172/од розміщений на офіційному сайті академії
https://odaba.edu.ua/upload/files/Nakaz_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_z_23_veresnya_2021r._1.pdf. Також
22.09.2020 на сайті ОДАБА було розміщено інформацію, що з у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в
Україні, спричиненої коронавірусною хворобою (COVID-19), відповідно до листа МОН України від 12.10.2020
№1/576 та Положення про організацію освітнього процесу в ОДАБА - з 15.10.2020 по 15.11.2020 запроваджено
освітній процес виключно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій навчання на всіх освітніх
рівнях та формах навчання та розміщено номер консультативної телефонної лінії (+38 (048) 723-49-85) з надання
кваліфікованої допомоги студентам, викладачам і співробітникам академії, а також іншим категоріям населення з
питань організації освітнього процесу та проведення контрольних заходів (https://odaba.edu.ua/news/457).
Зважаючи на наведений вище наказ та час розміщення цієї інформації на сайті, варто звернути увагу на її
відповідне періодичне оновлення. Зазначений номер телефону також розміщено на сторінці Центру організації
освітнього процесу, як телефон консультативної телефонної лінії навчальної частини:
https://odaba.edu.ua/departments-and-organizations/about-the-educational-part.

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

Вирішення конфліктних ситуацій визначено Положенням про врегулювання конфліктних ситуацій
https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf, є наявними також
Положення про запобігання, попередження та врегулювання випадків пов’язаних із сексуальним домаганням та
дискримінацією в ОДАБА https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozh_pro_zapobigannya_.pdf, антикорупційна
програма ОДАБА: https://odaba.edu.ua/upload/files/Antikorupcyna-programa-akademyi-1.pdf та передбачені
відповідно до неї заходи профілактики: https://odaba.edu.ua/upload/files/Plan_zahodiv_2018-2019_n.r.pdf. Здобувачі
мають можливість отримувати підтримку та представляти свої інтереси через Студентську раду та Первинну
профспілкову організацію студентів. Крім того, студенти можуть звернутись до кураторів та психолога-консультанта.
Розгляд скарг і звернень в ОДАБА може відбуватись і шляхом особистого прийому громадян керівництвом академії:
https://odaba.edu.ua/contacts. Під час опитування здобувачами вищої освіти та викладачами академії було
зазначено, що за освітньою програмою протягом періоду впровадження освітньої діяльності конфліктні ситуації за
освітньою програмою були відсутні.
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5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

Під час опитування з’ясовано, що наразі не навчаються особи з особливими освітніми потребами за даною ОПП, але
під час демонстрації гуртожитків представниками ЗВО було зауважено про розгляд в майбутньому можливості
встановлення спеціального підйомника в одному з гуртожитків, де наразі вже проживають здобувачі. В
багатоповерховому архітектурному корпусі, де планується проведення захисту магістерських атестаційних робіт,
ліфтові кабіни вузькі для переміщення індивідуальних транспортних засобів осіб з особливими потребами. В ОДАБА
діє «Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку,
інших маломобільних груп населення під час перебування на території ОДАБА»:
http://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok.pdf, а в «Правилах прийому до Одеської державної академії будівництва та
архітектури в 2021 році (зі змінами та доповненнями)»
https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_ODABA_v_2021_rotsi_zi_zminami_ta_dopovnennyami.pdf
розділом 8 передбачені умови вступу для осіб з особливими освітніми потребами.

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

В ОДАБА наявні Положення про врегулювання конфліктних ситуацій
https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf та Положення про
запобігання, попередження та врегулювання випадків пов’язаних із сексуальним домаганням та дискримінацією в
ОДАБА https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozh_pro_zapobigannya_.pdf Здобувачі вищої освіти можуть звернутись
до Студентської ради, Профспілкової організації студентів, кураторів та психолога-консультанта:
https://odaba.edu.ua/students. За результатами опитувань конфліктних ситуацій та відповідних звернень за даною
ОПП не зафіксовано.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Є значна матеріально-технічна база, яка включає аудиторії та лабораторії зі спеціалізованим обладнанням та
програмним забезпеченням. Під час відповідної зустрічі зі стейкґолдерами зазначалось також про те, що здобувачі
мають можливість проводити наукові дослідження на майданчиках роботодавців.

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

У академії частково забезпечено доступність для осіб з особливими потребами, в одному з багатоповерхових
гуртожитків входи до ліфтів є досить вузькими, наявні відносно високі сходинки, але поки відсутній пандус або
спеціалізований підйомник. Пропонується продовжити роботу для можливості улаштування всіх необхідних умов в
приміщеннях ЗВО для осіб з особливими освітніми потребами та інших маломобільних груп.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Пропонується продовжити роботу для можливості забезпечення доступу до приміщень ЗВО та організації навчання
для осіб з особливими освітніми потребами та маломобільних груп населення. Здобувачі мають можливість
проводити наукові дослідження на майданчиках роботодавців, в академії наявні лабораторії зі спеціалізованим
обладнанням, ЕГ ознайомлена зі значною матеріально-технічною базою, зокрема - аудиторіями з комп'ютерною
технікою, обладнанням для проведення презентацій тощо. Також ЕГ пропонує ЗВО звернути увагу на п. 13
Положення про порядок надання академією платних освітніх та інших послуг
(Polozhennya_pro_poryadok_nadannya_akademiieyu_platnih_osvitnih_ta_inshih_poslug_1.pdf (odaba.edu.ua)) з метою
можливості його подальшого перегляду та приведення у відповідність до зазначеної під час опитування інформації
про безоплатність послуг бібліотеки. Крім того, є доцільним додаткове опрацювати питання про надання знижки
студентам (про яку було зазначено проректоркою ЗВО під час онлайн-зустрічей), які мешкають в гуртожитках, але
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на час карантинних заходів і дистанційного навчання там не знаходяться, та привести у відповідність документ,
розміщений на офіційному сайті академії: https://odaba.edu.ua/upload/files/Informatsiya_pro_gurtozhitki.pdf.

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 та періодичного перегляду ОП в ОДАБА регулюється
наступними документами: «Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, періодичний перегляд та
закриття освітніх програм»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_rozroblennya,_zatverdzhennya,_monitoring_ta_zakrittya_osvitnih
_program.pdf), «Положення про організацію освітнього процесу Одеської державної академії будівництва та
архітектури (редакція від 31.08.2018 р.)»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf), «Положення про
внутрішнє забезпечення якості освіти»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.pdf), «Положення про
гаранта освітньої програми» (https://odaba.edu.ua/academy/public-information/the-educational-process/provision-of-
educational-process). Проектна група розробляє та переглядає ОП, оприлюднює її на офіційному веб-сайті ОДАБА за
один місяць до її затвердження та надає на обговорення на засідання випускової кафедри та Вченої ради інституту.
Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм, формуються у результаті зворотного зв’язку з науково-
педагогічними працівниками, здобувачами, випускниками і роботодавцями. Протягом одного тижня після
закінчення громадського обговорення на сайті оприлюднюються пропозиції змін до ОП. Після розгляду і
врахування пропозицій ОП розглядається Вченою радою академії. Затверджена ОП розміщується на сайті ОДАБА.
Положенням передбачено перегляд ОП не рідше ніж один раз на п’ять років. Перший набір здобувачів освіти
здійснено на ОП «Архітектурно-будівельний інжиніринг» 2020 р., у 2021 р. відбувся перегляд ОП у зв’язку зі зміною
гаранта, членів робочої групи, освітніх компонентів та структурно-логічної схеми їх вивчення за результатами
пропозицій стейкхолдерів. Під час зустрічей з гарантом, науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої
освіти встановлено, що центр організації освітнього процесу у співпраці з кафедрами, інститутами та студентським
самоврядуванням здійснює регулярний моніторинг якості викладання, навчальних курсів та освітніх програм через
опитування здобувачів освіти після завершення (або на початку) кожного навчального семестру і перед початком
сесії (https://odaba.edu.ua/students/questionnaire). На офіційному веб-сайті ОДАБА розміщуються проекти освітніх
програм у відкритому доступі та надано можливості для їх громадського обговорення
(https://odaba.edu.ua/academy/public-information/public-discussion/op-projects).

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

Здобувачі освіти проходять анонімні опитування щодо якості навчання за окремими освітніми компонентами.
Результати опитування викладачі враховують у своїй подальшій роботі. Всі учасники освітнього процесу, в тому
числі здобувачі, також мають змогу донести своє бачення щодо ОП через інтернет-ресурс у вигляді відповідей на
анкети (https://odaba.edu.ua/students/questionnaire, https://odaba.edu.ua/departments-and-organizations/about-the-
educational-part/education-monitoring-and-quality-department). Керівник відділу моніторингу та якості освіти на
онлайн-зустрічі підтвердила, що доступ до анкетування є відкритим для всіх зацікавлених сторін. На запит ЕГ ЗВО
надав результати опитування здобувачів освіти рівня магістр інженерно-будівельного інституту «Навчальний
процес очима студентів», «Опитування щодо дистанційного навчання у ОДАБА» та опитування щодо роботи
викладачів та освітніх компонент. Обговорення результатів анкетування здобувачів освіти відбулося на засіданні
кафедри архітектурних конструкцій (протокол №7 від 29.01.2021р., blob:https://office.naqa.gov.ua/f1adfcb7-a187-
4981-a159-6f7f0e6a59fb), на якому були присутні і здобувачі освіти, які висловили свої побажання щодо змін до
змісту освітніх компонент. Під час зустрічі зі здобувачами освіти було підтверджено факт їх анкетування, а також
залучення до розробки ОПП в 2020р. та 2021 р. як майбутніх абітурієнтів, деякі з них включені до робочих груп з
розробки ОПП. Зокрема, Єленчук Валерій, який входить до робочої групи з розробки ОПП 2021 р., запропонував
внести до ОП вивчення автоматизованих програмних комплексів та проектування будівель громадського
призначення. Пропозиції здобувача освіти були підтримані та внесені в ОПП 2021 р. Під час зустрічі з
представниками студентського самоврядування підтверджено, що здобувачі освіти входять до всіх Вчених рад та
комісій, що створені в ОДАБА. Перегляд ОП здійснюється комісією з перегляду ОП, в яку входять представники
студентського самоврядування інституту. Також, під час цієї зустрічі підтверджено випадок заміни викладача для
викладання ОК за ОПП «Архітектурно-будівельний інжиніринг» за вимогою здобувачів освіти.

3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.
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Роботодавці приймають активну участь в процесі періодичного перегляду освітньої програми. До перегляду ОП з
боку роботодавців залучено декілька підприємств регіону, які на регулярній основі співпрацюють з кафедрою та
вносять свої пропозиції і корективи до програми за необхідності. Зокрема, Булгакова В. М., інженер-технолог КМБ
«Камбіо», була присутня на засіданні кафедри архітектурних конструкцій (протокол №7 від 29.01.2021р., наданий
на запит ЕГ, в електронному кабінеті) і запропонувала для поліпшення практичної підготовки магістрів
організувати проведення практичних занять та проходження практики на діючих підприємствах галузі, філіях
випускових кафедр, наукових центрах і лабораторіях, проводити майстер-класи з професіоналами-практиками.
Шевчук Л. А., начальник департаменту економіки та аналітики КП «Будова», була присутня на засіданні кафедри
архітектурних конструкцій (протокол №8 від 19.02.2021р., наданий на запит ЕГ, в електронному кабінеті),
підкреслила, що в майбутньому бажано збільшити кількість освітніх компонент, які викладаються із застосуванням
комп’ютерних програм і технологій в будівництві. Також роботодавці були залученні до перегляду ОП шляхом
надання рецензій з пропозиціями включення окремих дисциплін, що були враховані при розробці ОП. Під час
відеозустрічі роботодавці підтвердили, що співпрацюють з ОДАБА, проводячи екскурсії на своїх підприємствах для
здобувачів освіти, надаючи виробничі потужності підприємств для проходження практики, спілкуючись особисто з
гарантом ОП та викладачами випускаючої кафедри. Данилюк В.І., заступник головного інженера з управління
проектами та економіки КП «Будова», консультує розділ атестаційної роботи магістра – технологія та організація
будівельного виробництва. Всі роботодавці підкреслили важливість підготовки магістрів за ОП «Архітектурно-
будівельний інжиніринг» і хотіли б бачити майбутніх випускників на своїх підприємствах.

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

Випусків магістрів за ОП «Архітектурно-будівельний інжиніринг» не було. Але, викладачі кафедри, куратори груп,
гарант ОП знаходяться в постійному контакті зі здобувачами освіти, вчасно реагують на їх пропозиції, за
необхідності приймають участь у вирішенні конфліктних ситуацій. Також підтримується тісний контакт з
роботодавцями, які готові пропонувати робочі місця випускникам ОП.

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

Відповідно до «Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.pdf) забезпечення
якості освіти в ОДАБА здійснюється за рахунок якості організаційного, методичного та матеріально-технічного
забезпечення освітнього процесу; якості викладання; якості курсів та освітніх програм; якості підготовки здобувачів
освіти. В ОДАБА сформований центр організації освітнього процесу, якому підпорядковуються відділ моніторингу та
якості освіти, навчальний відділ, навчально-методичний відділ. Функції розробки, затвердження та перегляду ОП
покладено на навчальний відділ. Відділ моніторингу та якості освіти проводить анкетування здобувачів освіти та
надає результати такого анкетування на розгляд для внесення змін в ОП. ОПП «Архітектурно-будівельний
інжиніринг» вперше здійснила набір здобувачів освіти у 2020 р., але за пропозиціями стейкґолдерів в неї були
внесені зміни у 2021 р. Замінено гаранта ОП, відбулися зміни в складі робочої групи, в перелік обов’язкових освітніх
компонент внесена іноземна мова, змінено склад фахових освітніх компонент (внесені ОК3 Проектний менеджмент,
ОК5 Інвестиційна діяльність в будівництві), збільшено кількість вибіркових освітніх компонент, пов’язаних з
проектуванням в автоматизованих комп’ютерних комплексах. Перегляд та затвердження ОПП 2021 р. відбувся у
встановлені терміни. ОПП 2021 р. затверджена 29 квітня 2021 р., розміщена на офіційному веб-сайті академії на
період проведення вступної кампанії.

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

В ОДАБА наявна система роботи щодо опрацювання результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти. ОП
«Архітектурно-будівельний інжиніринг» 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 ОП, що базується на «Кодекс академічної
доброчесності» (https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf), «Антикорупційна програма»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Antikorupcyna-programa-akademyi-1.pdf). На кожен навчальний рік розробляються
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та впроваджуються заходи щодо профілактики хабарництва, корупції та посадових повноважень в ОДАБА
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Plan_zahodiv_shchodo_profilaktiki_habarnitstva,_koruptsii_2020-2021_n.r.pdf) звіт
про виконання яких також знаходиться у відкритому доступі на офіційному веб-сайті ЗВО
(https://odaba.edu.ua/academy/public-information/general-regulatory-framework). В ОДАБА призначена відповідальна
особа з питань запобігання та виявлення корупції, яка діє відповідно до «Положення про уповноважену особу з
питань запобігання та виявлення корупції»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_upovnovazhenu_osobu_z_pitan_zapobigannya_ta_viyavlennya_ko
ruptsii.pdf) та «Посадова інструкція уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції Одеської державної
академії будівництва та архітектури»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Posadova_instruktsiya_upovnovazhenogo_z_pitan_zapobigannya_ta_viyavlennya_ko
ruptsii.pdf). На час проведення акредитаційної експертизи в ОДАБА розроблений й знаходиться на стадії
громадського обговорення «Порядок перевірки академічних робіт та наукових текстів на плагіат»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/poryadok_perevirki_robit_na_plagiat_ODABA.pdf). Під час проведення онлайн-
зустрічей ЕГ відмітила, що науково-педагогічні працівники і здобувачі освіти залучені до процесу розробки,
моніторингу, періодичного перегляду та реалізації ОП, розуміють свою відповідальність щодо забезпечення якості
вищої освіти. Здобувачі освіти обізнані щодо контролю та умов для забезпечення системи запобігання і виявлення
академічного плагіату в наукових працях та кваліфікаційних роботах.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Стейкґолдери освітнього процесу мають змогу донести своє бачення щодо ОП через інтернет-ресурс, на засіданнях
кафедри, під час відкритих зустрічей. ОДАБА послідовно дотримується визначених у нормативних документах
процедур щодо розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми. Випускова
кафедра має зворотний зв’язок з підприємствами для оцінки якості фахової підготовки здобувачів освіти.

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

Центр організації освітнього процесу складається з декількох відділів з розподілом повноважень, але робота його
вимагає коригування та підвищення ефективності роботи. ЕГ рекомендує удосконалити зміст анкет та процес
анкетування усіх стейкхолдерів. Після першого випуску здобувачів освіти за ОП проводити систематичний
моніторинг кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ЗВО ОДАБА дотримується визначених ним процедур розроблення, затвердження, моніторингу та перегляду ОП,
намагається враховувати позиції та потреби усіх стейкґолдерів, тому ЕГ прийшла 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.

Документи, що регулюють в ОДАБА права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу наступні: Статут академії:
https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf; Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти:
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.pdf; Кодекс
академічної доброчесності: https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf; Положення про
організацію освітнього процесу:
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf; Положення про
академічну мобільність учасників освітнього процесу:
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_akademichnu_mobilnist_1.pdf; Положення про врегулювання
конфліктних ситуацій: https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf та
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іншими документами. У відкритому доступі на офіційному сайті академії в розділі «Публічна
інформація»Інформація знаходиться інформація щодо організації освітнього процесу:
https://odaba.edu.ua/academy/public-information. Про порушення процедур регулювання прав та обов’язків
учасників освітнього процесу під час реалізації освітньої програми відомостей не виявлено.

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.

Діє сторінка офіційного веб-сайту академії: https://odaba.edu.ua/academy/public-information/public-discussion для
оприлюднення проектів освітніх програм або змін до них з метою отримання зауважень та пропозиції стейкґолдерів.
Гарант ОПП та викладачі профільних кафедр знаходяться на зв’язку зі стейкґолдерами, про що повідомлялось
стейкґолдерами особисто при опитуванні.

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.

Програма розміщена на сайті академії за адресою: ОПП Архітектурно-будівельний інжиніринг Академії
odaba.edu.ua. Є можливість ознайомлення не лише з програмою поточного року, але й з навчальними планами,
силабусами обов’язкових та вибіркових компонент тощо. Зазначені назви освітніх компонент, їх види, в розділі
“Навчально-методичні матеріали” окремо зазначені всі силабуси та індивідуальні завдання (РГР, КР, КП, КМР).
Крім назви освітньої програми зазначені також тривалість програми, кількість кредитів ЄКТС, рівень відповідно до
національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя. Також зазначена
інформація про гаранта програми та його електронна адреса для зворотного зв'язку. Крім того, на сторінці цієї
програми розміщено відповідний розроблений логотип. На сторінці ОПП також розміщенні прямі посилання
одразу на сторінки профільного інституту та випускової кафедри, що дає змогу отримати більш детальну та
комплексну інформацію про освітній процес.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Здобувачі вищої освіти мають доступ до інформації, яка відображає поточний освітній процес в академії, та у
повному обсязі є відображеною на сайті ОДАБА. Академія. ЗВО у своїй діяльності керується Законами України «Про
освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність»; розпорядчими нормативно-правовими
документами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України тощо,
інформація представлена в необхідному обсязі і сайт працює достатньо злагоджено.

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

ЕГ пропонує звернути увагу на наявні на сайті документи попередніх років (зокрема - Положення про порядок
надання ОДАБА платних освітніх та інших послуг
(Polozhennya_pro_poryadok_nadannya_akademiieyu_platnih_osvitnih_ta_inshih_poslug_1.pdf (odaba.edu.ua),
інформації про гуртожитки Informatsiya_pro_gurtozhitki.pdf (odaba.edu.ua) тощо) для можливості їх подальшого
розгляду і приведення їх змісту у відповідність до зазначеної під час опитування інформації та періодичної
актуалізації.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.
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В ЗВО прозорість та публічність забезпечуються в тому числі при оприлюдненні всієї необхідної інформації на
офіційному веб-сайті ОДАБА. Недоліки за критерієм 9 не є суттєвими і можуть бути виправлені в процесі подальшої
роботи. Освітньо-професійна програма "Архітектурно-будівельний інжиніринг" зі спеціальності 192 "Будівництво та
цивільна інженерія" була затверджена Вченою радою ОДАБА в травні 2020 року і вперше введена в дію з вересня
2020 року, але має дуже зачну зацікавленість до неї зі сторони стейкґолдерів та відповідний заявлений попит на
майбутніх випускників, про що зазначалось під час відповідної зустрічі зі стейкґолдерами.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

Процедура проведення акредитації у ЕГ зауважень не викликала. ОПП «Архітектурно-будівельний інжиніринг» має
високий потенціал розвитку завдяки злагоджений роботі команди науково-педагогічних працівників на чолі с
гарантом програми та бажанню підтримувати високий рівень підготовки здобувачів освіти для максимальної
професійної реалізації випускників академії. Слід відмітити хорошу організацію всіх учасників процесу під час
онлайн-експертизи. Всі заплановані онлайн-зустрічі було проведено, склад фокус-груп відповідав узгодженому
плану, всі запрошені матеріали та документи для складання звіту було надано вчасно. Фактів впливу, погроз щодо
членів ЕГ, 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 не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.
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Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Лист МОН щодо формування
пропозицій обсягу прийому та

випуску за державним
замовленням.pdf

KRMpdzMW27eo2uLgzd5JZcZgEOupPy8jWBno7Qr
HOKc=

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Шпакова Ганна Валентинівна

Члени експертної групи

Задорожнікова Ірина Вікторівна

Нагорна Олена Костянтинівна

Бондаренко Віктор Володимирович
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