
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Одеська державна академія будівництва та архітектури

Освітня програма 48579 Транспортні технології на автомобільному
транспорті

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 275 Транспортні технології

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 48579

Назва ОП Транспортні технології на автомобільному транспорті

Галузь знань 27 Транспорт

Cпеціальність 275 Транспортні технології

Cпеціалізація (за наявності) 275.03 на автомобільному транспорті

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Вдовиченко Володимир Олексійович, Канавіна Юлія Віталіївна,
Харута Віталій Сергійович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 17.01.2022 р. – 19.01.2022 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://odaba.edu.ua/upload/files/Vidomosti_samootsinyuvannya__275_
OPP_Transportni_tehnologii_na_avtomobilnomu_transporti.pdf

Програма візиту експертної групи https://odaba.edu.ua/upload/files/04.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

У ході аналізу відомостей самоаналізу ОПП «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)», нормативних
положень щодо організації освітньої діяльності в ОДАБА, додаткових документів, результатів проведених зустрічей
ЕГ в цілому отримала позитивні враження. ОПП відповідає затвердженому стандарту вищої освіти зі спеціальності
275 «Транспортні технології (за видами)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Діяльність за ОПП є
прозорою та публічною. Освітній процес скеровано на досягнення її мети та ПРН. НПП та здобувачі вищої освіти
вмотивовані на якісну освіту, дотримання культури академічної доброчесності. Органи студентського
самоврядування є активними суб’єктами освітнього процесу. Викладачі та студенти мають безоплатний доступ до
інфраструктури ЗВО. У ЗВО наявні: фінансові та матеріально-технічні ресурси (аудиторії, бібліотечний фонд,
читальні зали; спортзали; гуртожитки); медична, психологічна, соціальна підтримка учасників освітнього процесу;
створено умови для навчання студентів з особливими освітніми потребами. Освітнє середовище є безпечним. У той
же час, матеріальне забезпечення спеціальних дисциплін ОПП є недостатнім, особливо це стосується забезпечення
сучасною комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням. Зміст ОПП та навчального плану потребують
доопрацювання в напряму посилення іншомовної підготовки, розширення переліку вибіркових дисциплін,
спрямованих на здобуття соціальних навичок та покращення рівня набуття практичних навичок в сфері
використання сучасних інформаційних технологій при організації транспортних процесів. Дистанційне навчання в
більшості проводиться поза системою Moodle, проте ЕГ вважає даний факт автономією ЗВО. Внутрішнє
забезпечення якості освіти в цілому відповідає нормативно-правовій базі. Студентська спільнота обізнана у:
формуванні індивідуальної освітньої траєкторії; механізмах врегулювання конфліктних ситуацій; можливостях
отримання психологічної та соціальної підтримки; питаннях неформальної освіти та академічної доброчесності;
процедурах участі у перегляді ОПП; процедурах оскарження результатів контрольних заходів. Суттєвим ризиком
ОПП є низький рівень наукової активності НПП випускової кафедри, невідповідність профілю дисциплін та значна
кількість дисциплін, що приходиться на кожного викладача. Проте, менеджмент ЗВО, гарант та НПП зацікавлені в
розвитку даної ОПП та виказують бажання її вдосконалення. Активну позицію в розвитку ОПП займають
підприємства регіону, які ведуть тісну співпрацю з ОДАБА. ЕГ вбачає, що покращенню ОПП посприяє розвиток
матеріально-технічного забезпечення ОПП, удосконалення змісту ОПП, активізація НПП щодо проведення
наукових досліджень в сфері транспортних технологій. ЕГ пересвідчилась у достовірності поданої інформації та
дійшла до висновку, що дана ОПП та процес її реалізації відповідають вимогам критеріїв акредитації, окрім
критерію 6 «Людські ресурси».

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” має чіткі цілі та ПРН, що відповідають місії та цілям
освітньої діяльності ОДАБА, їх узгодження з актуальними потребами регіону, враховано сучасні тенденції розвитку
ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних освітніх програм. Зміст ОПП має
чітку відповідність до стандарту вищої освіти спеціальності, її структура має логічний послідовний зв'язок між ОК,
ОПП спрямована на досягнення заявлених цілей та програмних результатів навчання. Розміщено повне навчально-
методичне забезпечення всіх освітніх компонентів на сайті кафедри машинобудування, що дає змогу студентам
безперешкодно використовувати його в навчальному процесі. На випусковій кафедрі налагоджена тісна співпраця з
ФСП «Одеська дирекція» філії «ЦБМЕС» АТ «Укрзалізниця», ТОВ «КОМПАНІЯ СКАЙ СЕРВІС», ТОВ «Будівельна
компанія «Ескадор» та логістичною компанією «Клевер Тім» щодо баз для проходження виробничої практики,
викладання лекційних занять, надання рекомендацій щодо удосконалення освітньої програми, залучення до
випускних екзаменаційних комісій тощо. В ЗВО наявна та використовується програма Unicheck на підставі договору
з ТОВ «Антиплагіат» та сервіс Antiplagiarism.com, на кафедрі машинобудування створена Експертна комісія з
доброчесності та проходить Тиждень доброчесності, що підтверджує факт популяризації академічної доброчесності
через імплементацію у внутрішній культурі якості ОДАБА. Поінформованість усіх учасників процесу про культуру
академічної доброчесності. Чітка та зрозуміла структура перевірки різних видів робіт на антиплагіат. Щорічний
перегляд ОПП і спонукання стейкхолдерів до генерації пропозицій і зауважень для вдосконалення ОПП.
Поінформованість здобувачів ВО про процедуру надання своїх побажань і зауважень щодо ОПП. Залучення
здобувачки ВО до групи розробки ОПП. Залучення представника роботодавців до групи розробки ОПП, а також
загальна активність і зацікавленість усіх роботодавців, які співпрацюють із даною ОПП, у вдосконаленні ОПП і
освітнього процесу. Наявність практики врахування досвіду попередніх акредитацій ОДАБА у вигляді загальних
методичних рекомендацій щодо підготовки до акредитації. ЕГ відзначає публічність, доступність і точність
інформації, представленої на офіційному сайті ОДАБА, зокрема інформації, що розміщена у контексті ОПП
“Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Низький рівень забезпечення ОК відповідності унікальності ОПП, що полягає в напрямку підвищення ефективності
взаємодії видів транспорту та удосконалення технології доставки будівельних вантажів. Рекомендовано залучати до
рецензування ОПП провідних фахівців академічної спільноти, представників закордонних профільних ЗВО.
Обмеженість формування індивідуальної траєкторії навчання через відсутність повноцінного загального каталогу
вибіркових дисциплін ОДАБА; необхідність покращення рівня опанування здобувачами сучасними інформаційними
технологіями на транспорті шляхом підвищення рівня практичної підготовки; низька поінформованість здобувачів
про зміст та структуру кваліфікаційної випускної роботи. ЕГ рекомендує звернути увагу на доцільність своєчасного
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формування змісту кваліфікаційних робіт здобувачів з обов’язковим включенням до них результатів їх науково-
дослідницької роботи, що можуть бути отримані під час опанування спеціальних ОК. Низька формалізація
процедури визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти в рамках «Положення про
організацію освітнього процесу ОДАБА». ЕГ рекомендує переглянути відповідні положення ОДАБА. Не всі
викладачі в повному обсязі оновлюють зміст ОК на основі власних наукових досягнень і сучасних практик у
відповідній галузі. Рекомендація гаранту ОПП та завідувачу кафедри переглянути відповідність викладачів, що
задіяні в освітньому процесів кваліфікаційним вимогам. Відсутність академічної мобільності студентів.
Рекомендація активувати внутрішню та міжнародну академічну мобільність студентів та викладачів за даною ОПП.
Академічна та професійна кваліфікація окремих НПП, які задіяні у реалізації ОПП, не в повній мірі відповідають
спеціальності 275 Транспортні технології, відсутня публікаційна активність за останні 5 років за профілем
спеціальності та ОК, а отже не дозволяють забезпечити досягнення цілей та програмних результатів навчання ОПП.
Рекомендація завідувачу кафедри та гаранту ретельніший підхід до забезпечення навчального процесу за окремими
ОК, викладачами, які мають академічну та професійну відповідність спеціальності, або активізувати публікаційної
активності у відповідності до акредитованої ОПП. Процедура конкурсного добору викладачів, не в повій мірі
дозволяє забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.
Рекомендацією ЗВО є ретельній підхід до процедури конкурсного відбору викладачів за окремими ОП, а також,
врахування даного аспекту при процедурі внутрішнього аудиту, що здійснює відповідний відділ. Недостатність
матеріально-технічного забезпечення, яке відповідало б напряму ОПП і забезпечувало б досягнення запланованих
ПРН. Рекомендовано підсилити матеріально-технічне забезпечення спеціалізованими програмними продуктами,
які б відповідали напряму, зокрема за рахунок роботодавців, які готові надати свої матеріально-технічні потужності
для навчання; розробити спеціалізовані лабораторії, оснащені комп’ютерною технікою, для навчання за ОПП.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Представлена в ОПП (https://odaba.edu.ua/upload/files/OPP_TT__2021.pdf ) мета ґрунтується на аналізі кадрових
потреб регіону та полягає у підготовці фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі з організації
перевезень і управління на автомобільному транспорті та вирішувати практичні проблеми у галузі транспорту. Мета
ОПП відповідає представленій на сайті Одеської державної академії будівництва та архітектури (ОДАБА) місії та
цілях освітньої діяльності (https://odaba.edu.ua/upload/files/Misiya_ta_tsili_osvitnoi_diyalnosti.pdf ), стратегії її
розвитку на 2020 – 2025 р. (https://odaba.edu.ua/upload/files/STRATEGIYA.pdf). Відповідність ОПП змісту місії
академії простежується в контексті її орієнтації на: задоволення регіональних потреб у підготовці
висококваліфікованих фахівців шляхом створення нових ОПП (п. 2), інтеграції навчання та виробничих процесів (п.
1), формування змісту навчання відповідно до потреб ринку праці (п. 19), формування змісту навчання відповідно до
потреб ринку праці, сприяння розвитку виробничих галузей та економіки (п. 10), створення умов для реалізації
населенням Одеського регіону концепції «Навчання впродовж життя» (п. 12). Водночас ЕГ відмічає, що місію
освітньої діяльності ОДАБА не конкретизовано по відношенню до галузевого спрямування. Цілі ОПП орієнтовані на
сферу автомобільного транспорту та є професійно орієнтованими. Вони відповідають потребам регіону,
конкретизовані на опануванні сучасних спеціалізованих методів організації перевезень і управління на
автомобільному транспорті та корелюються зі спеціальністю. Представлений фокус ОПП є типовим, а в контексті
загальної та спеціальної спрямованості повністю запозичено з аналогічної ОПП, що реалізується в НТУ
(http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/bakalavr-TTUT.pdf). Заявлені в самоаналізі особливості ОПП,
що полягають в орієнтації на удосконалення роботи автотранспорту при обслуговуванні будівельних об'єктів та
організацію взаємодії видів транспорту відповідають стратегії розвитку ОДАБА в напряму розширення підготовки
за суміжними спеціальностями, як умови комплексного забезпечення потреб регіону висококваліфікованими
кадрами. В ході онлайн-зустрічі з менеджментом, здобувачами, стейкголдерами та академічною спільнотою було
встановлено, що ОПП є важливою складовою реалізації стратегічного розвитку академії ОДАБА та регіону.

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

Підготовка за ОПП розпочата у 2020 р. та ґрунтується на потребах регіону у забезпеченні підприємств фахівцями в
сфері організації процесів на автомобільному транспорті. Зміст ОПП щорічно, починаючи з вересня 2019 р.,
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проходив обговорення на методичному семінарі випускової кафедри з залученням стейкхолдерів (3.09.2019 р. та
3.09.2020 р.). До участі у розробці ОП 2021 р. залучалися представники роботодавців (директор ТОВ «Компанія
Скай Сервіс» Готко Н.В., керівник ТОВ «А-Лідер» Піддубний А.Г.) та здобувачі (студентка 4 курсу Шувалова Д.Д.). В
ході обговорення приймали участь представники академічної спільноти ОДАБА та профільних навчальних закладів
регіону (Мінакова С.М., Венгер А.С., Вудвуд О.М. та ін.), представники роботодавців (Іванов Д.І., Пустовий Є.І.),
представники здобувачів (Леоненко О., Шувалова Д.). Під час онлайн-зустрічей з різними фокусними групами
(адміністрація, здобувачі освіти, роботодавці, відкрита зустріч) ЕГ пересвідчилась, що залучення стейкголдерів до
визначення цілей та програмних результатів відбувалось. Редакція ОПП 2021 р. містить додаткові фахові
компетентності (ФК 17-18) та програмні результати навчання (ПРН 27-28), що спрямовані на формування
унікальності ОПП та сформовані на основі ініціативи академічної спільноти ОДАБА з підтримкою стейкголдерів.
Висловлені інтереси здобувачів (ст. Шувалової Д.) втілено шляхом включення до сукупності рекомендованих
вибіркових дисциплін блоку за напрямком організації дорожнього руху (http://surl.li/bfdpt). Позиції та потреби
роботодавців враховані в змістовному наповнені ОПП шляхом формування сукупності фахових компетентностей та
переліку програмних результатів, що відображають спеціальну направленість застосування автотранспортних
технологій та управління виробничими процесами. Досягнення цього забезпечується опануванням таких
обов’язкових спеціальних дисциплін ОПП: «Пасажирські перевезення», «Вантажні перевезення», «Спеціалізований
рухомий склад», «Міжнародні перевезення», «Взаємодія видів транспорту», «Інформаційні системи і технології на
транспорті», «Управління автомобільними перевезеннями» тощо. Серед позитивної практики слід відмітити
тенденцію до постійного удосконалення змісту ОПП на основі розширення обліку потреб підприємств регіону. У
вересні 2021 р. відбулося обговорення проекту ОПП набору 2022 р. (протокол методичного семінару кафедри №1 від
3.09.2021 р.). У запропонованому варіанті ОПП (http://surl.li/bfdpv) розширено фахові компетентності (додано ФК
19-20 та ПРН 29-30) на основі обліку сучасних потреб галузі у підвищенні якості транспортного обслуговування
клієнтури та впровадження методів оптимізації транспортно-вантажних процесів. Слід відмітити на необхідність
розширення змісту фахової підготовки компонентами, що сприяють посиленню унікальності ОПП в напрямках
підвищення ефективності взаємодії видів транспорту та удосконалення технології доставки будівельних вантажів,
що обумовлено особливостями регіону та специфікою науково-дослідницької спрямованості ОДАБА.

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

Цілі ОПП і її програмні результати навчання (ПРН) спрямовані на підготовку фахівців, здатних розв’язувати
складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у галузі транспорту з використанням сучасних
теорій та методів, з урахуванням комплексності та невизначеності умов транспортних систем. Представлені ПРН в
повній мірі відтворюють потреби спеціальності та ринку праці. Склад ПРН сформовано на основі існуючого
стандарту спеціальності та доповнено унікальними ПРН, серед яких особливу практичну цінність являють (у
редакції 2022 р.): ПРН-29 – Досліджувати та застосовувати методи, що підвищують якість обслуговування клієнтів
при здійснені вантажних та пасажирських перевезеннях; ПРН-30 – Розробляти та оптимізувати функціонування
транспортних систем на основі використання сучасних транспортно-вантажних технологій
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Proekt_275_OPP_TT_b.pdf). Досягнення ПРН забезпечується опануванням в
межах обов’язкової частини комплексу професійно-орієнтованих дисциплін (ОК: 12, 14, 19-24, 26, 29, 30, 32, 39, 40),
що входять до ОПП та навчального плану підготовки (https://odaba.edu.ua/upload/files/NP-TT-B_2021_1.pdf). Під
час формування цілей та ПРН ОПП робочою групою був проведений аналіз існуючих програм за спеціальністю в
НТУ (http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/bakalavr-TTUT.pdf), ХНАДУ
(https://www.khadi.kharkov.ua/education/katalog-osvitnikh-program/27503-transportni-tekhnologiji-na-avtomobilnomu-
transporti/), ДУ «Житомирська політехніка» (https://docs.ztu.edu.ua/ ), Міжнародний університет логістики та
транспорту у м. Вроцлав (https://www.mwsl.com.ua/napriamky-navchannia/logistics/bsc-studies/program-of-study). В
цілому ОПП за складом освітніх компонент та ПРН відповідає наявним у ЗВО тенденціям до змісту підготовки за
спеціальністю. Так, рівень співпадіння переліку обов’язкової частини ОК з аналогічною ОПП в НТУ складає понад
80 % (33 ОК), з програмою в ХНАДУ - понад 75 % (31 ОК), з програмою в ДУ «Житомирська політехніка» - понад 55
% (22 ОК). Запозичення відбулося в напрямку таких ОК: Пасажирські перевезення, Вантажні перевезення,
Транспортне право, Міжнародні перевезення, Управління автомобільними перевезеннями, Взаємодія видів
транспорту та ін. З ОПП Міжнародного університету логістики та транспорту (м. Вроцлав) окрім загальних ОК
(Mathematics, Knowledge of computers, Engineer’s graphics та ін.) спостерігається кореляція по дисциплінам
логістичної спрямованості (Logistic chains management, Law, Mechanics and strength of materials, Economics of
transport). Відповідність ПРН актуальним потребам галузі та розвитку спеціальності підтверджено роботодавцями
під час проведення зустрічі. Водночас ЕГ звернула увагу на обмеженість участі у рецензуванні ОПП представників
профільних ЗВО.

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.

Програмні результати навчання за ОПП враховують положення СВО України: перший (бакалаврський) рівень,
галузь знань 27 «Транспорт», спеціальність 275 «Транспортні технології (за видами)» (який затверджено наказом
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МОН України №1171 від 29.10.2018 р. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/275-Transportni.tekhnolohiyi-za.vydamy-bakalavr.21.01.22.pdf ). Визначена в
ОПП (https://odaba.edu.ua/upload/files/OPP_TT__2021.pdf) інтегральна компетентність повністю відповідає
стандарту вищої освіти та забезпечує здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні
проблеми у галузі транспорту з використанням теорій та методів сучасної транспортної науки на основі системного
підходу та з врахуванням комплексності та невизначеності умов функціонування транспортних систем. Досягнення
ПРН забезпечується комплексним опануванням сукупності обов’язкових освітніх компонент. Наприклад, для
досягнення ПРН за стандартом МОН України використовуються наступні структурні зв’язки
(https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/opp-transport-tech ): ПРН-13 – опанування ОК-14 «Вантажні
перевезення», ОК-20 «Вантажезнавство», ОК-23 «Управління автомобільними перевезеннями», ОК-36
«Дослідження операцій в транспортних системах»; ПРН-14 – опанування ОК-12 «Пасажирські перевезення», ОК-27
«Основи теорії транспортних процесів і систем»; ПРН-11 – опанування ОК-22 «Транспортні системи», ОК-36
«Дослідження операцій в транспортних системах».

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Сильними сторонами ОПП є: чіткі цілі та ПРН, що відповідають місії та цілям освітньої діяльності ОДАБА; їх
узгодження з актуальними потребами регіону; наявність тісної співпраці зі стейкголдерами; врахування сучасних
тенденцій розвитку ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних освітніх
програм.

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

Слабкими сторонами ОПП є: місія освітньої діяльності ОДАБА не конкретизована по відношенню до галузевого
спрямування; фокус ОПП є типовим та не в повній мірі відтворює її особливість; при формулюванні першочергових
стратегічних завдань ОДАБА мало уваги приділено підвищенню рівня кадрового потенціалу випускової кафедри,
розвитку матеріально-технічного забезпечення нових ОПП та реалізації міжнародних проектів мобільності
здобувачів; додаткова фахова компетентність (ФК-18 «Знання та розуміння основ документообігу, сертифікації та
ліцензування на автомобільному транспорті»), шо представлена як складова частина формування унікальності ОПП
не корелює з заявленими в самоаналізі регіональними потребами. ЕГ рекомендує: відредагувати місію освітньої
діяльності ОДАБА з метою конкретизації її галузевої спрямованості; при формулюванні першочергових
стратегічних завдань ОДАБА слід більше уваги приділити аспектам забезпечення освітньої діяльності, а саме:
підвищення рівня кадрового потенціалу, розвитку матеріально-технічного забезпечення нових ОПП та реалізації
міжнародних проектів мобільності здобувачів; переглянути зміст ФК ОПП з метою підвищення рівня
обґрунтованості її особливостей; активніше залучати до рецензування ОПП провідних фахівців профільної
академічної спільноти, у т.ч. представників закордонних ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОПП достатньо узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 1.1-1.4. В цілому зміст ОПП та освітня
діяльність за нею відповідають Критерію 1 з несуттєвими недоліками.

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).

Обсяг ОПП становить 240 кредитів ЄКТС, що заявлено у відомостях про самоаналіз та підтверджується аналізом її
змісту (https://odaba.edu.ua/upload/files/OPP_TT__2021.pdf) та навчальних планів
(https://odaba.edu.ua/upload/files/NP-TT-B_2021_1.pdf). Обов’язкові освітні компоненти (ОК) складають 180
кредитів ЄКТС (75 %), вибіркові компоненти – 60 кредитів ЄКТС (25 %). Загальний обсяг ОПП, її структура та

Сторінка 6



питома вага вибіркових компонент відповідає вимогам чинного законодавства, зокрема ч. 4 ст. 5 Закону України
“Про вищу освіту”. Здобуття фахових компетентностей у межах обов’язкової частини ОПП 2021 р. досягається
опануванням ОК8 - ОК40 загальним обсягом 149 кредитів ЄКТС (83 % від обов’язкової частини ОПП, при нормі за
стандартом – не менше 50%). На основі аналізу навчальних планів підготовки за ОПП визначено, що питома вага
аудиторних занять по окремим ОК знаходиться в межах від 44 % до 50 %, що повністю відповідає чинним
нормативним вимогам. Графіком навчального процесу передбачено два види практики: на другому курсі –
навчальна практика тривалістю 3 тижня та обсягом 4,5 кредити, на третьому курсі – виробнича практика
тривалістю 3 тижня та обсягом 4,5 кредити. На дипломне проектування передбачено 5 тижнів обсягом 9 кредитів. У
ході спілкування з фокус-групами було встановлено, що обсяг контактних годин є раціональним з точки зору
компромісного поєднання аудиторної та самостійної роботи здобувачів та дозволяють у повній мірі опанувати ОК.

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.

Структура ОПП є логічною, відстежується раціональний послідовний зв'язок між ОК, зміст ОПП спрямований на
досягнення заявлених цілей та ПРН. Загальні компетентності (ЗК1 – ЗК11) та фахові компетентності (ФК1 – ФК18) в
цілому узгоджені з представленими ПРН та забезпечуються відповідними ОК. Перелік дисциплін ОПП
розподіллено за загальними та спеціальними ОК у відповідності до матриці відповідності ПРН. В цілому матриця
відповідності ПРН є коректною, що підтверджується аналізом змісту силабусів дисциплін
(https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/opp-transport-tech) та їх методичного забезпечення
(https://mashbud.wixsite.com/mysite/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%9
6-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D1%82%D1%82-275).
Водночас в матриці відповідності є окремий випадок некоректності представлення зв’язку, а саме між ОК8
«Теоретична механіка» - ФК13. Однак в ході уточнення виявлено, що такий зв'язок може буте реалізовано через
послідовність вивчення суміжних дисциплін. Послідовність підготовки бакалаврів є узгодженою зі змістом ОК та
відтворено через структурно-логічну схему, що є складовою частиною ОПП (п. 2.2 стор. 16). Послідовність
опанування ОК та необхідні для цього передумови представлені в силабусах дисциплін, що входять до складу ОПП
(https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/opp-transport-tech). В межах ОПП реалізована концепція
практичної підготовки (практика 2, 3 курси, на 4 курсі дипломне проектування). Водночас ЕГ визначила відсутність
переддипломної практики на 4 курсі. Під час спілкування з розробниками ОПП було визначено, що це обумовлено
обмеженістю тривалості навчального семестру та не є принциповим недоліком, однак це потребує більшої чіткості
організації навчального процесу щодо формування тематики та завдань дипломного проектування. Таким чином,
ЕГ вважає, що ОПП в цілому забезпечує досягнення своїх цілей та ПРН.

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

Зміст ОПП передбачає опанування здобувачами фахових ОК, що у сукупності дозволяють розв’язувати складні
спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері транспортних технологій з урахуванням сучасних
тенденцій до розвитку галузі. ОПП відповідає змісту спеціальності «Транспортні технології» шляхом узгодження
ключових ПРН за змістом ОК. Більшість спеціальних ОК (52 кредити) спрямовані на вивчення питань організації
вантажних перевезень на автомобільному транспорті та їх технічного супроводу. Спрямованість ОПП на вирішення
задач удосконалення вантажних перевезень доведена в ході спілкування з фокус-групами. В ході зустрічі з
роботодавцями визначено, що для всіх вантажні перевезення є основним видом діяльності. Представник ФСП
«Одеська дирекція» філії «ЦБМЕС» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (Пустовий Є.І.) виділив в якості пріоритетних завдань
свого підприємства організацію перевезення негабаритних вантажів, заступник директора ТОВ «БК Ескадор»
(Іванов Д.І.) – організацію доставки будівельних вантажів, представниця компанії «Клевер Тім» (Григоренко О.О.) –
формування раціональних логістичних схем доставки вантажів у контейнерах. Здобувачі також під час спілкування
(Герун В.К., Корнієнко О.О.) виявили в якості пріоритетних місць своєї діяльності вантажні автотранспортні
підприємства. На основі аналізу ОПП встановлена відповідність за рядом ключових ПРН, що є важливими для
формування достатнього рівня фахових компетентностей в сфері вантажних перевезень, а саме: ФК-2 «Здатність
організації та управлінню навантажувально-розвантажувальними роботами та складськими операціями на
транспорті» – ОК14, ОК19, ОК20; ФК-3 «Здатність організовувати та управляти перевезенням вантажів (на
автомобільному транспорті)» – ОК13, ОК14, ОК18, ОК19, ОК23, ОК27, ОК37; ФК-6 «Здатність організовувати
взаємодію видів транспорту» – ОК17, ОК24, ОК29; ФК-7 «Здатність оптимізувати логістичні операції та
координувати замовлення на перевезення вантажів від виробника до споживача, дотримуватись законів, правил та
вимог систем управління якістю» – ОК17, ОК26, ОК30, ОК36; ФК-8 «Здатність проектувати транспортні
(транспортновиробничі, транспортно-складські) системи і їх окремі елементи» – ОК15, ОК22, ОК27, ОК34; ФК-15
«Здатність організовувати транспортно-експедиторське обслуговування вантажів» – ОК17, ОК24, ОК29, ОК37. Таким
чином, ЕГ проаналізувавши зміст ОПП встановила, що він відповідає предметній області спеціальності 275.03
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Водночас ЕГ рекомендує розширити зміст ОПП шляхом
включення ОК спрямованих на посилення ФК-14 «Здатність використовувати сучасні інформаційні технології,
автоматизовані системи керування та геоінформаційні системи при організації перевізного процесу», що повинно
розглядатися як умова впровадження інтелектуальних систем управління транспортом та може бути реалізовано на
базі спеціалізованих кафедр ОДАБА.
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4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.

Вибіркова складова ОПП містить 12 дисциплін загальним обсягом 60 кредитів (25% від загального обсягу ОПП), що
можуть бути сформовані за рахунок рекомендованого блоку вибіркових спеціальних дисциплін (14 дисциплін)
(https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/select-educat-compon/275-transport-technolog) або шляхом
вибору з каталогу вибіркових дисциплін інших ОПП, що реалізуються в ОДАБА
(https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/select-educat-compon). Однак загальний каталог вибіркових
дисциплін ОДАБА знаходиться в початковій стадії формування (активними є лише 5 альтернативних ОПП). Під час
спілкування з менеджментом ОДАБА було встановлено, що процес наповнення загального каталогу вибіркових
дисциплін планується завершити протягом поточного календарного року. Вибіркова складова ОПП відповідно до
пункту 1.5.2 «Положення про організації вивчення вибіркових дисциплін в ОДАБА»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_vivchennya_vibirkovih_osvitnih_komponentiv_1.pdf
) представлена двома частинами: загальні вибіркові компоненти підготовки та профільний блок спеціальних
дисциплін. Обсяг блоку профілізації в межах ОПП складає 16 кредитів (33 % від вибору спеціальних дисциплін), що
відповідає положенню прийнятому в ОДАБА. Процедура вибору дисциплін здобувачами регламентується
«Положенням про організації вивчення вибіркових дисциплін» та передбачає реалізацію декількох етапів:
інформування здобувачів про зміст освітніх компонентів, що виносяться на вибір; проведення анкетування;
формування груп та узгодження переліку дисциплін з мінімальною чисельністю здобувачів. До реалізації процедури
вибору дисциплін залучені: деканат ІГБЦІ, випускова кафедра, куратори груп. ЕГ були надані зразки анкет з
вибором дисциплін здобувачів Корієнко О.О. (за 2 курси), Назарова А.Р., Шувалової Д.Д. (за 2 курси). В ході аналізу
було встановлено, що всі здобувачі обрали однакові дисципліни, при цьому на 1 курсі вибір в блоці ВК8 був
формальним (запропоновано було обрати з двох дисциплін – дві). В ході співбесіди зі здобувачами було
встановлено, що в зв’язку з малочисельністю груп (від 4 до 6 осіб у групі) вибір проводився за їх особистим
бажанням але колегіально. Після обговорення всі здобувачі обирали однакові дисципліни. В цілому процедура
формування індивідуальної траєкторії організована належним чином. Однак, ЕГ звертає увагу на необхідність
розширення та упорядкування розміщення на сайті ОДАБА переліку вибіркових дисциплін інших ОПП, а також
покращення поінформованості здобувачів про можливість формування індивідуальної траєкторії навчання за
рахунок реалізації академічної мобільності.

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

В рамках ОПП передбачено практичну підготовку здобувачів через проходження двох видів практик: навчальної та
виробничої. Проведення практик регламентується їх програмами
(https://odaba.edu.ua/upload/files/OK39.1_Silabus_Navchalna_praktika.pdf,
https://odaba.edu.ua/upload/files/OK39.2_Silabus_Virobnicha_praktika.pdf) та відбувається в межах 2 та 3 курсів
навчання. Загальний обсяг практик складає 9 кредитів, тривалість їх складає по 3 тижня кожна, що дає можливість
забезпечити достатній рівень практичної підготовки бакалаврів. Навчальна практика передбачає здобуття базових
фахових компетентностей шляхом опанування наступних питань: організаційна структура виробничо-
експлуатаційної служби підприємства; типові посадові обов’язки (інструкції) робітників виробничо-експлуатаційної
служби підприємства; нормативно-технічна документація техніки, яка використовується на підприємстві; заходи
щодо підвищення ефективності праці, впровадження механізації та автоматизації робіт; способи забезпечення
охорони праці на підприємствах. Виробнича практика передбачає: вивчення організації роботи служб і підрозділів
підприємства; вивчення порядку організації і забезпечення робочих місць, охорони праці й протипожежної
безпеки; набуття навичок роботи у виробничому колективі; вивчення динаміки основних техніко-економічних
показників; нормативно-технічна документація техніки, яка використовується на підприємстві. Основою для
опанування навичок практичної діяльності є ОК13, ОК14, ОК18, ОК19, ОК23, ОК27, ОК37. За результатами
проходження практики здобувачі готують звіти, що містять опис виконаних робіт. За запитом ЕГ були надані
договори на проходження практики на межах ряду підприємствах регіону: ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор»,
ТОВ «Компанія Скай сервіс», ФСП «Одеська дирекція» філії «ЦБМЕС» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», ТОВ «А-Лідер», ТОВ
«Росавтодетальсервіс», ТОВ «Автомагістраль – Південь». Під час інтерв’ювання здобувачів та роботодавців було
отримано підтвердження, що практична підготовка у достатній мірі дозволяє забезпечити ПРН необхідні для
вирішення виробничих завдань під час майбутньої діяльності випускників. Роботодавці постійно проявляють
зацікавленість у залученні здобувачів до своєї практичної діяльності. Так заступник директора ТОВ «Будівельна
компанія «Ескадор» Іванов Д.І. повідомив про можливість використання для практичної підготовки здобувачів
навчально-виробничої потужності підприємства, що свідчить про перспективність її удосконалення та розвитку.
Вибірковий аналіз звітів з практики показав, що вони у свої більшості містять констатацію виконаних робіт. ЕГ
рекомендує звернути увагу на доцільність представлення у звітах пророблених технологічних рішень з
удосконалення транспортного процесу для конкретного реального об’єкту. На думку ЕГ це також буде позитивно
сприяти підвищенню ефективності та якості дипломного проектування.
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6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

Набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям ОПП
реалізується шляхом опанування наступних обов’язкових освітніх компонент: ОК1 «Історія України та української
культури» шляхом усвідомлення суті поняття «історія людства», його особливості розвитку на різних історичних
етапах, аналізу сучасних трактувань цього терміну, інтерпретування особливостей національної культури
українського народу, його духовних цінностей та пріоритетів; ОК2 «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» на основі опанування відповідних методів вербального спілкування, оволодіння навичками
регламентування спілкування, доречності використання мовних моделей структурування текстів, підготовки до
публічного виступу; ОК3 «Філософія» шляхом використання базових знань й умінь критичного мислення, аналізу та
синтезу в професійних цілях, зберігання та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі
знань про природу і суспільство; ОК4 «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» через оволодіння
навичками читання та перекладу автентичних іншомовних текстів, розуміння загального змісту тексту за
спеціальністю, залучення до участі в діалозі та дискусії з використанням мовних моделей. Представлені ОК
забезпечують формування низки наступних загальних компетеностей: ЗК-1, ЗК-2, ЗК-3, ЗК-4. Водночас ЕГ відмічає
відсутність можливості покращення соціальних навичок здобувачів за рахунок вибіркових дисциплін. Також в
якості зауваження слід визначити малий обсяг дисципліни ОК4 «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» -
всього 4 кредити, що викладаються лише протягом одного семестру. Доцільним є збільшення тривалості вивчення
цієї ОК, а також посилення іншомовної професійної підготовки, що є сьогодні важливою складовою підготовки
фахівців для сфери міжнародних автомобільних перевезень.

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

Професійний стандарт за бакалаврським рівнем спеціальності 275 «Транспортні технології» відсутній.

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

агальний обсяг ОПП складає 240 кредитів ЄКТС (7200 годин), з яких 60 кредитів вибіркових (25%). Обсяг
аудиторної частини складає 2388 годин (44 %) для обов’язкової частини та 542 годин (50 %) для вибіркової частини.
Тривалість навчання складає 8 семестрів, з яких 9 тижнів займає практика та 5 тижнів – дипломне проектування. В
межах спеціальних обов’язкових ОК серед аудиторних годин розподіл складає: на лекції – 1218 год. (55 %), на
практичні заняття – 906 год. (41 %) та лабораторні роботи – 72 год. (4 %). Розподіл аудиторного навантаження за
видами в межах ОПП регламентується затвердженими «Принципами планування освітньої діяльності в ОДАБА»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Printsipi_formuvannya_navchalnih_planiv.pdf). На основі аналізу навчального
плану (https://odaba.edu.ua/upload/files/NP-TT-B_2021_1.pdf) було встановлено, що питома вага аудиторних занять
знаходиться в межах від 44 % до 50 % від обсягу дисципліни, що надає можливість здобувачам отримати необхідний
рівень контактних годин для подальшого опанування дисципліни в межах самостійної роботи. Аналіз тематичного
плану силабусів обов’язкових ОК показав, що в цілому вони відповідають змісту підготовки, орієнтовані на
досягнення цілей та програмних результатів ОПП. Протягом всього навчання передбачено виконання шести
курсових робіт. Розподіл курсових робіт за дисциплінами, аналіз змісту та вибіркова перевірка наданих робіт
показали про їх спрямованість на посилення формування у здобувачів низки важливих фахових компетентностей,
що також є позитивним по відношенню до досягнення цілей та програмних результатів ОПП. Водночас ЕГ звернула
увагу на доцільність збільшення лабораторних занять ОПП в першу чергу за рахунок дисципліни ОК34
«Інформаційні системи і технології на транспорті», що дозволить підвищити рівень набуття здобувачами
практичних навичок в сфері використання сучасних інформаційних технологій та підтверджено в ході спілкування
зі здобувачами та студентським активом. Для розуміння рівня відповідності обсягу розподілення навчального
навантаження ОК щодо потреб здобувачів застосовується загальна он-лайн анкета в якій цей показник визначається
побічно через оцінку змісту ОК. За результатами анкетування були проведені обговорення (засідання ректорату
10.06.21 та засідання кафедри 24.06.21). Однак ці обговорення не містять детального аналізу причин та конкретних
заходів щодо підвищення рівня відповідності ОК вимогам здобувачів, у т.ч. щодо розподілу навчального
навантаження.

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

Дуальна форма здобуття вищої освіти в межах ОПП в ОДАБА не запроваджена. Водночас зацікавленість у такій
формі навчання висловлена роботодавцями під час спілкування (представник ФСП «Одеська дирекція» філії
«ЦБМЕС» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» Пустовий Є.І.). Також заступник директора ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор»
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Іванов Д.І. висловився про можливість впровадження в перспективі такої форми на базі навчальних класів їх
підприємства.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Зміст ОПП має чітку відповідність до стандарту вищої освіти спеціальності, її структура має логічний послідовний
зв'язок між ОК, ОПП спрямована на досягнення заявлених цілей та програмних результатів навчання.

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

Слабкими сторонами ОПП є: обмеженість формування індивідуальної траєкторії навчання через відсутність
повноцінного загального каталогу вибіркових дисциплін ОДАБА у т.ч. в напрямку формування соціальних навичок
здобувачів; низький обсяг іншомовної підготовки здобувачів; необхідність покращення рівня опанування
здобувачами сучасними інформаційними технологіями на транспорті шляхом підвищення рівня практичної
підготовки; низька поінформованість здобувачів про зміст та структуру кваліфікаційної випускної роботи;
недостатній рівень організованості заходів щодо покращення рівня відповідності розподілу навчального
навантаження ОК потребам здобувачів. ЕГ рекомендує: розширити та упорядкувати перелік
загальноуніверситетських вибіркових дисциплін; розширити перелік вибіркових дисциплін спрямованих на
покращення соціальних навичок здобувачів ОПП; посилити іншомовну професійну підготовку; проводити
інформаційні заходи зі здобувачами щодо їх ознайомлення з можливістю формування індивідуальної траєкторії
навчання за рахунок академічної мобільності; посилити набуття здобувачами практичних навичок в сфері
використання сучасних інформаційних технологій шляхом впровадження лабораторних робіт з ОК34
«Інформаційні системи і технології на транспорті» або впровадження ОК, спрямованих на посилення ФК-14
«Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, автоматизовані системи керування та геоінформаційні
системи при організації перевізного процесу»; своєчасно інформувати здобувачів про зміст кваліфікаційних робіт з
обов’язковим включенням до них результатів їх науково-дослідницької роботи; проводити детальний аналіз
результатів анкетування щодо рівня відповідності розподілу навчального навантаження потребам здобувачів з
розробкою та впровадженням конкретних заходів з покращення якості опанування ОК.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОПП узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 2.1-2.9. ОПП та освітня діяльність за цією
програмою загалом відповідають Критерію 2 з несуттєвими недоліками.

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

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

Умови прийому на навчання за ОПП визначені правилами прийому до ОДАБА, оприлюднені у вільному доступі на
сайті академії
https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_ODABA_v_2021_rotsi_zi_zminami_ta_dopovnennyami.pdf.
Представлені правила є чіткими та зрозумілими для вступників, не містять дискримінаційних положень, надають
рівні права всім вступникам. Інформація про перелік конкурсних предметів та вагові коефіцієнти складових
конкурсного балу при вступі на основі молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) представлена у відкритому
доступі на сайті академії https://odaba.edu.ua/upload/files/Perelik_konkursnih_predmetiv_MS.pdf.

2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.
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Вступ до ОДАБА для здобуття рівня вищої освіти бакалавра за ОПП здійснюється лише на денну форму навчання на
основі ПЗСО або ОКР «молодший спеціаліст». Для осіб, що допущені до конкурсу на базі ПЗСО вступний рейтинг
визначається на основі сертифікатів ЗНО з «Українська мова» або «Українська мова і література» (ваговий
коефіцієнт 0,4), «Математика» (ваговий коефіцієнт 0,25), «Фізика» або «Іноземна мова» (ваговий коефіцієнт 0,2),
середнього балу свідоцтва про повну загальну середню освіту (ваговий коефіцієнт 0,1), а також закінчення
підготовчих курсів ОДАБА (ваговий коефіцієнт 0,05). Перелік дисциплін у повній мірі відповідає профілю ОПП та
дає змогу забезпечити особливості її орієнтації на технічні, соціальні та технологічні аспекти її реалізації.
Мінімальний конкурсний бал для участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету - 100
балів. В ході спілкування з різними фокус-групами було визначено, що протягом 2020-2021 років на ОПП поступило
16 осіб, з яких 6 осіб - на базі ПЗСО (у т.ч. 5 навчається за рахунок державного замовлення), а 10 – на базі ОКР
«молодший спеціаліст». Вступники на базі ОКР «молодший спеціаліст» для участі у конкурсі подають сертифікати
ЗНО з «Українська мова» або «Українська мова і література» (ваговий коефіцієнт 0,25), «Математика» (ваговий
коефіцієнт 0,25) та проходять фахове вступне випробування (ваговий коефіцієнт 0,5). Програма такого
випробування затверджена головою приймальної комісії та розміщена на сайті
(https://odaba.edu.ua/upload/files/275_bakalavr_programa.pdf). Однак представлений документ не містить
інформацію про порядок його узгодження, у т.ч. з випусковою кафедрою або групою розробки ОПП. Всі критерії
оцінювання представлені на сайті (https://odaba.edu.ua/enrollee/acceptance-commission/introductory-and-creative-
testing-programs/Bachelor-of-Junior-Specialist-2021). В процесі спілкування з різними фокус-групами встановлено,
що фактично при вступі а ОПП на базі ОКР «молодший спеціаліст» відбувалося перезарахування 103 кредитів.
Рішення про перерахування приймалося деканатом на основі рекомендацій гаранта та випускової кафедри
(протокол № 1 від 27.08.2020). Водночас ЕГ звертає увагу на той факт, що в наданих матеріалах відсутні навчальні
плани для скороченого терміну навчання, а навчання студентів здійснюється за планами на основі ПЗСО з
урахуванням до перезарахованих ОК.

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.

Процедура визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО, визначається наступними положеннями
ОДАБА: «Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА»
(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), «Правилами прийому до
ОДАБА»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_ODABA_v_2021_rotsi_zi_zminami_ta_dopovnennyami.pdf).
Водночас ЕГ визначає, що у «Положенні про організацію освітнього процесу ОДАБА» процедура визнання
результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти представлена узагальнено та не достатньо обґрунтована
по відношенню до обліку здобутих ПРН. За результатами проведених онлайн-зустрічей з фокус-групами (здобувачі,
гарант, адміністрація), з'ясовано, що процедура визнання результатів під час навчання вирішується деканатом
окремо по кожному здобувачеві індивідуально. Процедура перезарахування реалізується адміністрацією за умови
погодження з гарантом ОПП та завідувачем випускової кафедри ступеня відповідності ОК. Здобувачі подають до
деканату документи, що підтверджують опанування ОК в інших ЗВО. Комісія у складі завідуючого випускової
кафедри, гаранта та профільних викладачів визначають можливість перезарахування на основі оцінки змісту назви
ОК та її обсягу. В разі співпадіння назви та достатнього обсягу кредитів комісія дає рекомендацію до
перезарахування ОК. Така процедура недостатньо аргументована по відношенню до ПРН, має елементи
суб’єктивізму та не гарантує в повній мірі надійність їх визнання. Водночас ЕГ звертає увагу, що під час спілкування
зі здобувачами проблем щодо процедури перезарахування ОК не було виявлено. Практика застосування процедури
перезарахування ОК підтверджена здобувачами Герун В.О., Кондратенко О.О., Шувалова Д.Д. Вона була застосована
лише при вступі до ОДАБА на основі рівня «молодший спеціаліст». Інших випадків її застосування на практиці не
було. В рамках організації академічної мобільності з закладами – партнерами ОДАБА відбувається попереднє
узгодження змісту її ОК по відношенню до ПРН ОПП у т.ч. в межах реалізації навчання за спільними програмами
подвійних дипломів. У подальшому визнання ПРН стає формальною процедурою на основі перезарахування
отриманих здобувачами оцінок з відповідних ОК ОПП. Процедура визнання результатів навчання, отриманих в
рамках академічної мобільності є достатньо обґрунтованою та чіткою, однак такої практики при реалізації даної
ОПП не було.

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

Процедура визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті, регулюється «Положенням про
порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті ОДАБА»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozh_viznannya_rezultativ_neformalnoi_osviti.pdf). Визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті, встановлюється на підставі поданої здобувачем письмової заяви і
відповідного документального підтвердження, що засвідчує його участь у неформальній освіті. В подальшому
адміністрацією створюється комісія для розгляду до складу якої входять у т.ч. гарант ОПП, завідувач кафедри та
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провідні викладачі. Остаточне рішення про зарахування приймається комісією на основі співбесіди зі здобувачем. У
разі відмови здобувач має право звернутися з апеляцією щодо перегляду рішення комісії. Встановлені правила, в
цілому, є чіткими та зрозумілими, а також доступними для здобувачів. Однак, представлене положення не
регламентує визначення змісту співбесіди та не передбачає попереднього ознайомлення з ним здобувача, що
вносить певні елементи невизначеності. За результатами спілкування зі здобувачами, встановлено, що вони
розуміють зміст неформальної освіти, адміністрація ОДАБА проводить інформаційні заходи щодо роз’яснення
процедури визнання результатів навчання, проте потреби застосування цих правил у межах ОПП не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Сильними сторонами ОПП є: прозорість та доступність можливості вступу на навчання; узгодженість правил
прийому з особливостями ОПП.

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

До слабких сторін та недоліків ОПП можна віднести наступне: процедура визнання результатів навчання,
отриманих в інших ЗВО недостатньо аргументована по відношенню до ПРН та не гарантує в повній мірі надійність
їх визнання; не регламентована процедура ознайомлення здобувачів зі змістом співбесіди під час процедури
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті; «Положення про академічну мобільність
учасників освітнього процесу» регламентує загальний порядок визнання результатів навчання лише закладів –
партнерів ОДАБА. ЕГ рекомендує: регулярно проводити моніторинг програм підготовки молодших спеціалістів за
спеціальністю 275 «Транспортні технології» та здійснювати перегляд змісту вступного фахового випробування з
обов’язковим залученням представників групи забезпечення ОПП; запровадити чітку процедуру визнання
результатів навчання, отриманих в інших ЗВО на основі оцінки відповідності ПРН; доопрацювати існуючі
нормативні документи ОДАБА («Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА», «Положення про
академічну мобільність учасників освітнього процесу») шляхом виділення окремих розділів, що стосуються
зарахування результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти; в процедурі визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті доцільно замість співбесіди використовувати більш об’єктивні форми
ідентифікації, наприклад, тестування.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОПП узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 3.1-3.4. ОПП та освітня діяльність за цією
програмою загалом відповідають Критерію 3 з несуттєвими недоліками.

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.

Форми та методи навчання і викладання в Одеській державній академії будівництва та архітектури регулюються
«Положенням про організацію освітнього процесу ОДАБА» (http://surl.li/bfdrk). Матриця відповідності програмних
результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання наведено в таблиці 3 додатку до звіту
самооцінювання (http://surl.li/bfdrl). Освітні компоненти пов’язані між собою та вивчаються в логічній
послідовності. У відповідності до даного положення освітній процес в ОДАБА здійснюється за такими формами:
навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи, а також, основними видами
навчальних занять є: лекція; лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація. Обсяг
годин лекційних, практичних (семінарських) занять, самостійної роботи визначається навчальним планом,
тематика – робочою програмою та силабусом навчальної дисципліни. ЕГ відмічає позитивною практикою
розміщення повного навчально-методичного забезпечення всіх освітніх компонентів на сайті кафедри
(https://mashbud.wixsite.com/mysite), що дає змогу студентам безперешкодно використовувати його в навчальному
процесі. ЕГ під час зустрічей з різними фокус групами підтверджує відповідність форм та методів навчання вимогам
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студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Даний підхід забезпечується виконанням у тому
числі «Положення про студентське самоврядування ОДАБА» (http://surl.li/bfdrn). Під час спілкування зі студентами
ЕГ було повідомлено про надання їм можливість самостійного обрання тем курсових робіт, напрямів наукових
досліджень, здобувачі вищої освіти мають право формувати індивідуальну освітню траєкторію шляхом вільного
вибору навчальних дисциплін, а також місця проходження виробничої практики. Вибіркові освітні компоненти
обираються здобувачами згідно «Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін»
(http://surl.li/bfdro). Рівень задоволення студентів щодо якості освітньої діяльності за ОПП підтверджується
результатами опитування, які надані ЕГ, а також щодо якості викладання і навчання за освітніми компонентами.
Науково-педагогічні працівники мають широкі можливості щодо реалізації права на академічну свободу,
використання різних методів та засобів навчання, які вони обираються відповідно до змісту освітніх компонент.
Серед викладачів також проводиться щорічне анонімне опитувань (http://surl.li/bgeyo). В цілому ЕГ дійшла
висновку, що форми та методи навчання і викладання, в цілому, сприяють досягненню заявлених у ОПП цілей та
програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної
свободи.

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).

Інформація для всіх учасників освітнього процесу щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та
критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів міститься у робочих програмах, вони доносяться до
студентів на першому занятті, перед виконанням конкретних видів робіт, або під час консультацій перед
проведенням підсумкових форм контролю, а також знаходяться в електронному вигляді на сайті кафедри
(mashbud.wixsite.com; https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/opp-transport-tech). При спілкуванні з
здобувачами та навчально-педагогічними працівниками дана інформація була підтверджена. Також в даному
джерелі, містяться: методичні рекомендації до проведення практичних занять, виконання самостійної роботи;
методичні вказівки до виконання курсових проектів (робіт), до виконання програми виробничої практики. На сайті
ОДАБА розміщений розклад навчальних занять, консультацій та екзаменів (https://odaba.edu.ua/students/timetable-
of-classes), розклад занять (РОЗКЛАД ТТ - 275 (mashbud.wixsite.com) та розклад сесій (РОЗКЛАД СЕСІЇ ТТ | Mysite
(mashbud.wixsite.com)). Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів розробляється згідно з
«Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf), а саме розділ 5. Доступ
до навчально-методичного забезпечення дисциплін здійснюється через сайт кафедри, таким чином, студенти мають
можливість дистанційно ознайомитися з навчальним матеріалом, представленим у вигляді різних інформаційних
ресурсів. В цілому, з урахуванням спілкування під час зустрічей з фокус-групами, ЕГ дійшла висновку, що всім
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.

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

Кафедра машинобудування виконує науково-технічну роботу на тему «Удосконалення методології викладання
спеціальних дисциплін за освітньо-професійною програмою Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
та організації навчального процесу за допомогою змішаної форми навчання для студентів на основі компетентного
підходу» (http://surl.li/bgfba). Результати даних наукових досліджень використовуються викладачами при реалізації
освітнього процесу, а саме викладання ОК12.1, ОК19, ОК21, ОК23, ОК29.1,2, ОК33.1,2, ВК2, ВК10. Волобуєва Т.В. в
період з 2014-2018 рр. здійснювала наукове консультування НПО «Агро-Симо-Машбуд» при розробці нових
технологій обслуговування автомобілів та організації перевізного процесу, Бондаренко А.Є. з вересня 2016 по
грудень 2019 року здійснював наукові та методичні консультації в ТОВ «БК «Ескадор» з питань організації
транспортних процесів та покращення роботи технічної служби підприємства з технічного обслуговування ремонту
будівельних машин і автомобілів, що використано в освітньому процесі при викладанні ОК18. Соколюк К.Ю.
здійснювала керівництво науково-дослідною темою «Організаційно-економічний механізм формування
ефективного підприємницького сектора регіону на засадах інноваційно-інвестиційного маркетингу», а в
подальшому використовувала результати наукових досліджень при викладанні ОК26 та ОК30. Кафедра налагодила
тісну співпрацю з ФСП «Одеська дирекція» філії «ЦБМЕС» АТ «Укрзалізниця», ТОВ «КОМПАНІЯ СКАЙ СЕРВІС»,
ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор» та логістичною компанією «Клевер Тім» щодо баз для проходження
виробничої практики, викладання лекційних занять, надання рекомендацій щодо удосконалення освітньої
програми, залучення до випускних екзаменаційних комісій тощо. Учасники освітнього процесу використовують
отримані дані при виконанні практичних та лабораторних робіт ОК26, ОК30. Під час спілкування з Івановим Д.І.
заступником директора ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор», ЕГ було повідомлення про залучення викладачів
кафедри та студентів за даною ОПП до подальшого проходження виробничої практики та виконання науково-
дослідних робіт, Пустового Є.І., головного механіка, інженера з безпеки дорожнього руху, АТ «Укрзалізниця» до
використання власної виробничої бази до проведення практичних занять та Готко Наталії Володимирівни, в.о.
директора ТОВ «КОМПАНІЯ СКАЙ СЕРВІС» до надання практичних рекомендацій щодо удосконалення освітньої
програми. Здобувачі вищої освіти мають можливість вільно обирати тематику наукових досліджень в курсовому
проекті ОК12. Студенти в повній мірі використовують свою можливість щодо участі у Науково-практичній
конференції ОДАБА, у міжнародному конкурсі студентських науково-дослідних робіт (студенти Корнієнко О.О. та
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Шувалова Д.Д.). В цілому, ЕГ дійшла висновку, що ОДАБА в цілому та кафедра машинобудування, зокрема,
забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої програми відповідно до рівня вищої освіти,
спеціальності та цілей освітньої програми.

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

Викладачі, які задіяні в навчальному процесі за даною ОПП проходять підвищення кваліфікації шляхом
стажування на підприємствах, навчання, участі у тренінгах, форумах, конференціях, написанні монографій, статей
відповідно до виконання річного плану. Також, слід відмітити, що викладачі кафедри регулярно проводять
підвищення кваліфікації згідно «Порядок підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_pidvishchennya_kvalifikatsii_naukovo-pedagogichnih_pratsivnikiv.pdf).
Отриманий науковий і практичний досвід знаходить своє втілення в оновленні змісту лекційних занять, розробці
нових практичних завдань, щорічному оновленню тематики самостійних робіт. При перегляді друкованих праць,
що отриманні на основі наукових досліджень та практичних розробок викладачів кафедри машинобудування, а
саме: к.т.н., доцента Волобуєвої Тетяни Вячеславівни, к.т.н., доцента Бондаренко Андрія Єгоровича, к.е.н., доцента
Соколюк Катерини Юріївни ЕГ підтвердила їх використання у освітньому процесі, при оновлені наступних освітніх
компонентів: ОК 12 Пасажирські перевезення; ОК 18 Транспортні засоби; ОК 21 Основи технічної експлуатації
автомобілів; ОК 23 Управління автомобільними перевезеннями; ОК 26 Логістика; ОК 28 Економіка та планування
роботи підприємства; ОК 29 Взаємодія видів транспорту. Однак, щодо дисциплін ОК 13 Загальний курс транспорту,
ОК 14 Вантажні перевезення, ОК 22 Транспортні системи, ОК 31 Ергономіка, ОК 27 Основи теорії транспортних
технологій та систем, ОК 33.2 Транспортне планування міст, ВК 13 Проектування транспортно-складських
комплексів, ВК 15 Трансфер інновацій в логістичних системах, ВК 17 Аналіз ефективності логістичних систем
викладача к.т.н., доцента Сироти В`ячеслава Михайловича та ОК 35 Основи теорії систем і управління, ОК 36
Дослідження операцій в транспортних системах к.е.н., доцента Мінакова Віталія Михайловича не має жодного
підтвердження публікаційної активності освітнім компонентам, що викладаються. Отже, експертна група дійшла
висновку, що не всі викладачі в повному обсязі оновлюють зміст ОК на основі власних наукових досягнень і сучасних
практик у відповідній галузі. Під час інтерв'ювання здобувачів вищої освіти та роботодавців підтверджено, що їхні
рекомендації враховуються при оновленні змісту освітніх компонентів.

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

Інтернаціоналізаційна діяльність в ОДАБА регулюється відповідно до Стратегії інтернаціоналізації діяльності
академії на 2015-2020 роки (Strategiya_Internatsionalizatsii_diyalnosti_akademii_na_2015-2020_rr._1.pdf
(odaba.edu.ua)), а також Статуту ОДАБА (https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf), «Положення про
організацію освітнього процесу ОДАБА»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf). Викладачі кафедри
беруть активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях та проходять стажування за кордоном, а
саме: Бондаренко А.Є. проходив міжнародне стажування в університеті Північ (Хорватія), Волобуєва Т.В., Сирота
В.М., Місько Є.М, Соколюк К.Ю. брали участь у міжнародних конференціях міст: Греція, Естонія, Іспанія, Хорватія,
Польща тощо. Працівники міжнародного відділу надають консультативну підтримку здобувачам вищої освіти та
науково-педагогічним працівникам з приводу участі у міжнародних освітніх програмах та тематичних заходах.
Здобувачі вищої освіти та працівники університету мають доступ до наукометричних баз Scopus та Web Of Science
(https://odaba.edu.ua/library/scientometric-research). Під час зустрічі зі студентами ЕГ отримала підтвердження
інформованості їх можливості участі в академічній мобільності. Однак, дана можливість жодного разу не була
реалізована. Керівник міжнародного відділу повідомив, про неможливість реалізації такої мобільності з причини
відсутності конкурсних пропозицій за даною ОПП. ЕГ було надано копію Меморандуму про співпрацю з Інститутом
верстатів штутгартського університету, однак в даному документі жодним чином не окреслено безпосередню
співпрацю саме за спеціальністю 275 Транспортні технології. ЕГ констатує про неповну відповідність навчального
процесу зв'язку з інтернаціоналізацією діяльності ОДАБА за ОПП Транспортні технології на автомобільному
транспорті в частині відсутності можливості здійснення академічної мобільності викладачів та здобувачів вищої
освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Розміщення повного навчально-методичного забезпечення всіх освітніх компонентів на сайті кафедри
машинобудування, що дає змогу студентам безперешкодно використовувати його в навчальному процесі. На
випусковій кафедрі налагоджена тісна співпраця з ФСП «Одеська дирекція» філії «ЦБМЕС» АТ «Укрзалізниця»,
ТОВ «КОМПАНІЯ СКАЙ СЕРВІС», ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор» та логістичною компанією «Клевер Тім»
щодо баз для проходження виробничої практики, викладання лекційних занять, надання рекомендацій щодо
удосконалення освітньої програми, залучення до випускних екзаменаційних комісій тощо.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

Не всі викладачі в повному обсязі оновлюють зміст ОК на основі власних наукових досягнень і сучасних практик у
відповідній галузі. Рекомендація гаранту ОПП та завідувачу кафедри переглянути відповідність викладачів, що
задіяні в освітньому процесів кваліфікаційним вимогам. Відсутність академічної мобільності студентів.
Рекомендація активувати внутрішню та міжнародну академічну мобільність студентів та викладачів за даною ОПП.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОПП узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 4.1-4.5. ОПП та освітня діяльність за цією
програмою загалом відповідають Критерію 4 з несуттєвими недоліками.

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

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

Форми контрольні заходів та критерії їх оцінювання в ОДАБА є чіткими, зрозумілими, валідними та заздалегідь
оприлюднюються в робочих програмах дисциплін, що розміщуються на сайті кафедри машинобудування
(https://mashbud.wixsite.com/mysite) та доносяться здобувачам вищої освіти на перших заняттях за кожною ОК.
Згідно з «Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf), контрольні заходи
включають поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль проводиться викладачами на всіх видах
аудиторних занять. Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування або письмового експрес-
контролю на практичних заняттях та лекціях, виступів студентів при обговоренні питань на семінарських заняттях,
комп’ютерного тестування, звітів про практику, рефератів, ділових ігор, а також у формі колоквіуму тощо.
Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію студента. Всі вищезазначені заходи
були підтверджені ЕГ під час спілкування зі студентами, науково-педагогічними працівниками та керівником
Центру організації освітнього процесу, керівником навчально-методичного відділу тощо. Відповідна інформація
відображається в робочих програмах та силабусах до ОК, в яких приведені методи поточного контролю знань,
методи модульного контролю, система підсумкового контролю, розподіл балів, які може набрати студент протягом
семестру. В ЗВО використовується кредитно-модульна система організації освітнього процесу та оцінювання
відбувається у відповідності до «Положення про систему оцінювання знань та вмінь студентів ОДАБА»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan_ta_vmin_studenti.pdf). У
відповідності до якого облік кількості балів, одержаних студентами за виконання окремих елементів модулів,
проводиться викладачами, відповідальними за певні види занять (лекції, лабораторні, практичні, семінарські), у
журналах обліку роботи викладача. Під час спілкування зі здобувачами вищої освіти ЕГ встановила, що на початку
вивчення ОК вони отримують повну інформацію про форми контрольних заходів та критерії оцінювання. Однак слід
відмітити, що вищезазначені положення затверджено 6.09.2016 року, тобто більш ніж 5 років тому, і не враховує
зміни чинного законодавства, які відбулися за цей час. Розклад сесії оприлюднюється заздалегідь і доводиться до
відома здобувачам через сайті ОДАБА (РОЗКЛАД СЕСІЇ ТТ | Mysite (mashbud.wixsite.com)). Вся інформація є
прозорою та доступною. В цілому ЕГ відзначає, що форми контрольних заходів і критерії оцінювання студентів є
зрозумілими і доступними та дають змогу встановити досягнення РН здобувачем вищої освіти для кожного
окремого ОК та ОП в цілому.

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

Відповідно до інформації наведеної у звіті самооцінювання, а також в освітній програмі
(https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/opp-transport-tech) атестація здобувачів вищої освіти
здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. У кваліфікаційній роботі не може бути
академічного плагіату, фальсифікації та списування згідно з «Кодексу академічної доброчесності ОДАБА»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf). Строк і тривалість проведення атестації випускників
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визначається графіком освітнього процесу. ЕГ рекомендує гаранту ОПП та адміністрації ОДАБА врахувати останні
зміни внесені в Стандарт вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» галузі знань 27
«Транспорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки
України №26 від 13.01.2022 р. у частині того, що атестація здобувачів вищої освіти виконується у формі єдиного
державного кваліфікаційного іспиту та публічного захисту кваліфікаційної роботи, при черговому перегляді ОПП.

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.

У відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_1.pdf), «Положення про
внутрішнє забезпечення якості освіти»
(http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_vnutrishnie_zabezpechennya_yakosti_osviti.pdf) та «Положення
про систему оцінювання знань та вмінь студентів у ОДАБА»
(http://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_sistemu_otsinyuvannya_znan_ta_vmin_studenti.pdf) здобувач
вищої освіти мають можливість ознайомитися з процедурою проведення контрольних заходів, повторної здачі та
оскарження результатів. ЕГ вивчила робочі програми та силабуси до ОК, які розміщенні на сайті кафедри
машинобудування (https://mashbud.wixsite.com/mysite) та пересвідчилась в наявності в них змісту контрольних
заходів з вказівкою кількості годин та розподілом балів. У відомості про самооцінювання освітньої програми також
заначено наявність в ОДАБА «Порядок проведення атестації здобувачів ВО із застосуванням дистанційних
технологій навчання» (https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_atestatsii.pdf) та «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),
які забезпечують проведення контрольних заходів під час карантинних заходів. Однак при спілкуванні з науково-
педагогічними працівниками, ЕГ не отримала відповіді щодо їх проінформованості з даними положеннями, але
підтвердила факт використання керівник навчально-методичного відділу Голубова Дар’я Олександрівна. Вивчивши
«Положення про порядок створення та роботу екзаменаційної комісії в ОДАБА»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_ekzamenatsiynu_komisiyu.pdf) та «Положення про врегулювання
конфліктних ситуацій» (http://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktnih_situatsiy.pdf),
а в подальшому при спілкуванні з різними фокус групами (студентами, науково-педагогічними працівниками,
адміністрацією) ЕГ пересвідчилась в їх обізнаності щодо права на оскарження результатів контрольних заходів і їх
повторного проходження за даною ОПП, а також те що вона є абсолютно безкоштовною. Здобувачі вищої освіти та
науково-педагогічні працівники запевнили ЕГ, про відсутність таких ситуацій на даній ОПП. Загалом ЕГ констатує,
що правила проведення контрольних заходів є зрозумілими і доступними для всіх здобувачів вищої освіти, вони
забезпечують достатній рівень об'єктивності оцінювання і передбачають процедури оскарження результатів.

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.

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності в ОДАБА регулюються наступними
документами: «Положення про внутрішнє забезпечення якості» (http://surl.li/bfdse), «Положення про організацію
освітнього процесу ОДАБА» (http://surl.li/bfdsf), «Кодекс академічної доброчесності ОДАБА» (http://surl.li/bfdsg).
Під час спілкування з викладачами, керівником відділу ліцензування та акредитації Аксьоновою І.М., керівником
відділу моніторингу та якості освіти Крюковська-Тележенко С.А., проректором з НПР Крутій Ю.С. ЕГ було
повідомлено, що перевірка кваліфікаційних робіт магістрів, бакалаврів, статей, монографій здійснюється за
допомогою електронної системи Unicheck на підставі договору з ТОВ «Антиплагіат»
(3d154b_28c3f414a3084a5e9574b755a8b551a7.pdf (filesusr.com)). Однак при спілкуванні з відповідальним
працівником кафедри Соколюк К.Ю. повідомила про перевірку бакалаврських робіт на плагіат за допомогою сервісу
Antiplagiarism.com. Цей факт підтверджується наданими на запит ЕГ довідками перевірки кваліфікаційних робіт за
іншими освітніми програмами, оскільки за даною ОПП ще не відбувався випуск. На кафедрі машинобудування
створена Експертна комісія з доброчесності. Також, у жовті 2021 року на кафедрі пройшов Тиждень доброчесності
матеріали за яким розміщено на сайті (http://surl.li/bfdsj), що підтверджує факт популяризації академічної
доброчесності через імплементацію у внутрішній культурі якості ОДАБА. Викладачі кафедри Соколюк К.Ю.,
Волобуєва Т.В., Муравйова І.О. пройшли курси підвищення кваліфікації за програмою «Академічна доброчесність:
онлайн-курс для викладача» та отримали відповідні сертифікати (mashbud.wixsite.com). У Пам’ятці щодо процедури
перевірки робіт на плагіат, зазначені чіткі вимоги щодо рекомендованих показників унікальності текстів для
кваліфікаційних робіт. Під час спілкування з здобувачами вищої освіти ЕГ було повідомлено про їхню достатню
поінформованість щодо принципів та процедури академічної доброчесності. В Кодексі академічної доброчесності
ОДАБА, а саме розділі 5 «Відповідальність за порушення норм академічної доброчесності» чітко прописана
відповідальність кожного з учасників освітнього процесу за порушення академічної доброчесності. Загалом, ЕГ
констатує, що в ОДАБА, визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання академічної
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доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під час реалізації освітньої
програми, а також, популяризується академічна доброчесність. В той же час, ЕГ рекомендує гаранту ОПП та
адміністрації ОДАБА визначити єдині технологічні засоби для перевірки наукових робіт як інструмент протидії
порушенням академічної доброчесності.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Наявність в ОДАБА «Порядок проведення атестації здобувачів ВО із застосуванням дистанційних технологій
навчання» та «Порядок проведення семестрового контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти із
застосуванням дистанційних технологій навчання», які забезпечують проведення контрольних заходів під час
карантинних заходів. В ЗВО наявна та використовується програма Unicheck на підставі договору з ТОВ
«Антиплагіат» та сервіс Antiplagiarism.com, на кафедрі машинобудування створена Експертна комісія з
доброчесності та проходить Тиждень доброчесності, що підтверджує факт популяризації академічної доброчесності
через імплементацію у внутрішній культурі якості ОДАБА.

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

Окремі положення ОДАБА затверджені більш ніж 5 років тому, і не враховує зміни чинного законодавства, які
відбулися за цей час. Рекомендація адміністрації ОДАБА переглянути відповідні положення. Викладачі кафедри
машинобудування не в повній мірі обізнані з положеннями, які забезпечують проведення контрольних заходів під
час карантинних обмежень. Рекомендація гаранту ОПП та завідувачу кафедри донести до викладачів кафедри зміст
положень, які забезпечують проведення контрольних заходів під час карантинних обмежень.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОПП узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 5.1-5.4. ОПП та освітня діяльність за цією
програмою загалом відповідають Критерію 5 з несуттєвими недоліками.

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.

Аналізуючи інформацію наведену в таблиці 2 відомостей про самооцінювання експертна група визначила неповну
відповідність викладачів та ОК, які вони викладають. Для уточнення інформації ЕГ здійснив попередній запит на
розширену інформацію щодо професійної активності, академічної та/або професійної кваліфікації кожного
викладача залучених до реалізації ОПП. Надані ЗВО документи дозволили встановити неповну відповідність
викладачів навчальним дисциплінам. Так, до прикладу, Сироти В.М. викладає
ОК13,ОК14,ОК22,ОК31,ОК27,ОК33.2,ВК13,ВК15,ВК17, за базовою освітою – спеціальність 274 Автомобільний
транспорт, канд. техн. наук 05.01.04 – ергономіка, доцент за кафедрою технічної експлуатації автомобілів, немає
жодної наукової публікації за останні 5 років за профілем спеціальності та ОК, при наведенні відповідності до п. 38
Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності, а саме 38.2 зазначені патенти від 1982 до 2004 року,
невідповідність п.п. 38.10, участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах; Мінаков В.М. викладає
ОК35,ОК36, за базовою освітою – інженер-механік, канд. економ. наук 08.00.03 – економіка та управління
національним господарством, не має жодного підтвердження публікаційної активності освітнім компонентам, що
викладає, в п.п. 38.3 не зазначено авторський доробок в опублікованих монографіях, що не дозволяє визначити
відповідність даному підпункту; канд. техн. наук, доцент Книш О.І. викладає ОК25, згідно наданих даних за останні
5 років пройшов підвищення кваліфікації в Адміністрація морського порту “Южний”, однак обсяг кредитів
(кількість годин) виділених на підвищення кваліфікації неможливо встановити; ст. викладач Муравйова І.О.
викладає ОК17 та ОК20, за базовою освітою – спеціаліст з будівництва, статті не відповідають ОК; Целікова А.С.
викладає ОК15, ОК24, за базовою освітою – спеціаліст з промислового і цивільного будівництва, канд. техн. наук
05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди, статті не відповідають ОК. У наданих ЕГ індивідуальних планах
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викладачів зазначено, що Бондаренко А.Є. викладає 6 ОК, Сирота В.М. 11 ОК, Соколюк К.Ю. працюючи на 0,5 ст.
викладає 8 ОК, але при спілкуванні з ЕГ вищезазначені викладачі запевнили, що викладають лише 5 ОК, даний
факт підтвердив і завідувач кафедри. Також, слід відмітити, що керівник відділу ліцензування та акредитації
Аксьонова І.М. запевнила у відповідності всіх викладачів ліцензійним умовам, а керівник відділу моніторингу та
якості освіти, Крюковська-Тележенко С.А. зазначила можливість викладання більше 5 ОК, у випадку наявності
відповідних публікацій за профілем ОК. Враховуючи вищезазначене ЕГ дійшла висновку, що академічна та
професійна кваліфікація окремих НПП, які задіяні у реалізації ОПП, не в повній мірі забезпечує досягнення цілей та
програмних результатів навчання.

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

Процедура конкурсного добору викладачів регламентується Положення про порядок проведення конкурсного
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників (http://surl.li/bfdsu). У відповідності до
якого конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, гласності, законності, рівності прав членів конкурсної
комісії, колегіальності ухвалення рішень конкурсною комісією, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості
рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад науково-
педагогічних працівників. Під час зустрічей з різними фокус-групами, а саме: адміністративним персоналом,
представниками структурних підрозділів та НПП, ЕГ було повідомлено, що конкурсний добір викладачів
здійснюється відповідно до критеріїв, прописаних в зазначеному положенні. Однак слід зазначити, що у
відповідності до Розділу 3. Вимоги до претендентів на заміщення посад науково-педагогічних працівників, п.п 3.1
Участь у конкурсі мають право брати особи, які за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають
вимогам, встановленими до науково-педагогічних працівників Законами України, кваліфікаційними вимогами,
встановленими нормативно-правовими актами, кадровими вимогами щодо провадження освітньої діяльності у
сфері вищої освіти та умовам оголошеного конкурсу, зокрема: постійно підвищувати професійний і науковий рівень,
педагогічну майстерність, (на думку ЕГ даному підпункту не відповідає канд. техн. наук, доцент Книш Олексій
Ігорович); мають публікації у наукових фахових виданнях України, періодичних виданнях інших держав, виданнях,
які включені до наукометричних баз рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection (не
відповідають канд. техн. наук, доцент Сироти В'ячеслава Михайловича, канд. економ. наук, доцент Мінаков Віталій
Михайлович, частково не відповідають у частині відповідності публікацій ОК ст. викладач Муравйова Ірина
Олександрівна, канд. техн. наук, доцент Целікова Аліна Сергіївна). Під час спілкування з науково-педагогічними
працівниками, ЕГ було повідомлено про ознайомлення з правилами та процедурами конкурсного добору
викладачів. Конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника в порядку конкурсного відбору або
обрання за конкурсом оголошує ректор академії, про що видається відповідний наказ. Оголошення про проведення
конкурсу публікується на офіційному веб-сайті академії та друкованих засобах масової інформації. Цей факт було
підтверджено начальником відділу кадрів Зарицькою Маргаритою Іванівною. В залежності від посади, конкурсний
відбір проводиться на рівні кафедри, Вченої ради академії (інституту, факультету), при активній участі конкурсної
комісії. Експертна група проаналізувала всю інформацію щодо процедури конкурсного добору викладачів,
визначала, що вона є прозорою однак не в повній мірі дозволяє забезпечити необхідний рівень їхнього
професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

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

В рамках ОПП “Транспортні технології на автомобільному транспорті” передбачено проходження здобувачами
вищої освіти виробничої практики, загальним обсягом 4,5 кредитів ЄКТС. Під час зустрічі з роботодавцями й
іншими стейкхолдерами, Івановим Дмитром Івановичем, заступником директора ТОВ «Будівельна компанія
«Ескадор», ЕГ було повідомлено про надання студентам можливості для проходження практики саме на даному
підприємстві, а також залучення викладачів кафедри до наукового консультування (Бондаренко А.Є.); Готко
Наталією Володимирівною, в.о. директора ТОВ «КОМПАНІЯ СКАЙ СЕРВІС» надавала практичні рекомендації щодо
розробки та вдосконалення ОП; Пустовим Євгеном Ігоровичем, головним механіком, інженером з безпеки
дорожнього руху, ФСП «Одеська дирекція» філії «ЦБМЕС» АТ «Укрзалізниця» та Григоренко Олександрою
Олександрівнівною, представником, Логістичної компанії «Клевер Тім», які надали рецензії на ОП. Керівник
відділу контрактного навчання та працевлаштування Логвінова Олена Леонідівна підтвердила наявність
заключених договорів з вищезаначеними підприємствами, а також залучення їх до проходження виробничої
практики (https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/5069). Даний факт підтвердили і здобувачі вищої освіти,
а також наданий ЕГ наказ на проходження виробничої практики. В цілому, експертна група дійшла висновку, що
ЗВО залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.

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

При аналізі звіту самооцінювання, а також при спілкуванні зі здобувачами вищої освіти, ЕГ було повідомлено про
залучення до аудиторних занять Григоренко Олександри Олександрівни, представника Логістичної компанії
«Клевер Тім», яка проводила відкриту лекцію, даний факт підтверджується і на сайті кафедри
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(https://mashbud.wixsite.com/mysite). При спілкуванні з іншими стейкхолдерами, ЕГ було повідомлено про їхнє
бажання проводити лекційні та практичні заняття для студентів. Однак, дане бажання не було реалізовано гарантом
ОП та завідувачем кафедри. Загалом експертна група дійшла висновку, що професіонал-практик, представник
роботодавців залучався до аудиторного заняття з окремої навчальної дисципліни, однак кафедра машинобудування
має набагато ширші можливості щодо залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців, які слід використовувати в подальшому.

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

Одеська державна академія будівництва та архітектури не має власної бази для провадження курсів з підвищення
кваліфікації, однак, як зазначено у відомостях про самооцінювання, сприяє професійному розвитку викладачів
через інформаційну підтримку про професійні, наукові та просвітницькі заходи, які відбуваються в Україні та
закордоном. ЕГ детально дослідила та проаналізувала інформацію зазначену у відомостях про самооцінювання,
встановила відсутність єдиного системного підходу до проходження та контролю за проходженням курсів
підвищення кваліфікації з боку відділу кадрів та відділу контрактного навчання та працевлаштування, що привело
до наступних фактів: д-р. фіз.-мат. наук, професор Вашпанов Ю.О. зазначив у графі підвищення кваліфікації
Department of Civil Engineering, Public Safety Research Center, Konyang University, Nonsan, Chungnam, 32992, Republic
of Korea The Priority Research Centers Program through the National Research Foundation of Korea (NRF) Funded by the
Ministry of Education (grant number. NRF2018R1A6A1 A03025542), що не дозволяє ЕГ визначити тривалість курсів, її
тематику та рік проходження; канд. техн. наук, доцент Олійник Т.П. зазначила: 2015 р. Одеський національний
університет ім. І.І. Мечникова, кафедра аналітичної хімії, з 15.11.2015р. по 15.12.2015р., програма стажування, довідка
від 25.12.2015 №02- 01-2696, наказ №833/вк від 24.12.2015; 2020 р. Участь у Міжнародній конференції “Modern
science: problems and innovations” (24 год) та Всеукраїнській конференції “Техногенно- екологічна безпека: стан та
перспективи розвитку”, Сертифікати, наказ про зарахування №675/вк від 25.11.2020 р., що вказує на відсутність
виконання вимоги до НПП щодо необхідних 6 кредитів на проходження курсів підвищення кваліфікації за 5 років;
канд. техн. наук, доцент Книш О.І., згідно наданих даних за останні 5 років пройшов підвищення кваліфікації в
Адміністрація морського порту “Южний”, однак обсяг кредитів (кількість годин) виділених на підвищення
кваліфікації неможливо встановити; канд. техн. наук, доцент Місько Є.М., зазначив: дата закінчення аспірантури:
01.12.16р., тема: “Дослідження стійкості та керованості зчленованого міського автобуса в тяжких дорожніх умовах”;
захист кандидатської дисертації, диплом кандидата наук виданий Національним транспортним університетом
09.02.2021р., що не дозволяє ЕГ визначити відповідність підвищення кваліфікації. ЕГ підтверджує, що система
професійного розвитку викладачів ОДАБА регламентується «Порядок підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників» (http://surl.li/bfdsw), «Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогічних працівників ОДАБА» (http://surl.li/bfdsu), однак не всі викладачі
дотримуються вимог, що зазначені у вищезазначених нормативних документах. В цілому ЕГ констатує, що ОДАБА
не в повній мірі, сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у співпраці з іншими
організаціями.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В Одеській державній академії будівництва та архітектури діє система стимулює розвиток викладацької
майстерності у відповідності до Положення про визначення рейтингу науково-педагогічних працівників
(http://odaba.edu.ua/upload/files/1576162300243756.pdf) Даним положенням передбачено, що попередню
інформацію про результативність роботи викладачів їхні попередні рейтинги розглядають на останньому в
навчальному році засіданні кафедри та фіксують у протокол засідання, а остаточні – на першому засіданні в
наступному навчальному році. Інформація щодо результатів оцінювання роботи викладачів може бути використана
для матеріального і морального стимулювання. Однак ЕГ зазначає, що вищезазначене положення затверджено
30.06.2016 року, і тому не враховує зміни, які відбулися в чинному законодавстві за останні 5 років. У відповідності
до Положення про преміювання працівників ОДАБА
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_premiyuvannya_pratsivnikiv_ODABA.pdf) передбачено
преміювання працівників академії, на підставі фінансової та статистичної звітності, з економії фонду заробітної
плати по загальному та спеціальному фонду держбюджету. При спілкуванні з в.о. головного бухгалтера Здрок
Оксаною Іванівнівно, ЕГ було підтверджено можливість матеріального заохочення викладачів. При спілкуванні з
завідувачем кафедри Бондаренко Андрієм Єгоровичем, ЕГ було повідомлено про різні варіанти стимулювання
розвитку викладацької майстерності, а саме: преміювання, подяки, грамоти тощо. Загалом ЕГ констатує, що ОДАБА
стимулює розвиток викладацької майстерності.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

ЕГ відмічає активну співпрацю кафедри з провідними логістичними та транспортними підприємствами м. Одеса,
ФСП «Одеська дирекція» філії «ЦБМЕС» АТ «Укрзалізниця», що дозволяє залучати до аудиторних занять
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професіоналів-практиків та виконувати наукові проекти.

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

Академічна та професійна кваліфікація окремих НПП, які задіяні у реалізації ОПП, не в повній мірі відповідають
спеціальності 275 Транспортні технології, відсутня публікаційна активність за останні 5 років за профілем
спеціальності та ОК, а отже не дозволяють забезпечити досягнення цілей та програмних результатів навчання ОПП
“Транспортні технології на автомобільному транспорті”. Рекомендацією завідувачу кафедри та гаранту ОПП є
ретельніший підхід до забезпечення навчального процесу за окремими ОК, викладачами, які мають академічну та
професійну відповідність спеціальності, або активізувати публікаційної активності викладачів у відповідності до
акредитованої ОП. Процедура конкурсного добору викладачів, не в повній мірі дозволяє забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми. Рекомендацією ЗВО є ретельній підхід
до процедури конкурсного відбору викладачів за окремими ОПП, а також, врахування даного аспекту при процедурі
внутрішнього аудиту, що здійснює відповідний відділ. Кафедра машинобудування має набагато ширші можливості
щодо залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців, які
слід використовувати в подальшому. ОДАБА не в повній мірі, сприяє професійному розвитку викладачів через
власні програми або у співпраці з іншими організаціями. Адміністрації ОДАБА та керівникам різних структурних
підрозділів відповідальних за контроль підвищення кваліфікації викладачів, ретельніше підходити до даного
питання в тому числі при процедурі конкурсного відбору.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Експертна група констатує неповну відповідність критерію 6. Оскільки, академічна та професійна кваліфікація
окремих НПП, які задіяні у реалізації ОПП, не в повній мірі відповідають спеціальності 275 Транспортні технології,
відсутня їх публікаційна активність за останні 5 років за профілем спеціальності та ОК, а отже не дозволяють
забезпечити досягнення цілей та програмних результатів навчання ОПП “Транспортні технології на автомобільному
транспорті”, що є суттєвим недоліком.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Під час онлайн-зустрічі із сервісними підрозділами представник бібліотеки зазначила, що здобувачам ВО надається
безоплатний доступ до наукометричних баз, таких як Scopus, Web of Science. Представник бібліотеки також
зазначила, що за останні три роки на ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” було закуплено
15 книжок, серед яких є навчальні посібники і підручники; для здобувачів ВО був створений своєрідний архів
видань, для того щоб вони могли ознайомитися із інформацією, яка може бути цікава для здобувачів
(https://cutt.ly/UI1E6gE). Навчально-методичне забезпечення ОПП знаходиться у вільному доступі на сайті
бібліотеки (https://odaba.edu.ua/library), а також на сайті кафедри Машинобудування (https://cutt.ly/MI1RGCQ). На
запит ЕГ гарант ОПП надала доступ до classroom-ів, у яких проводилося викладання дисциплін під час
дистанційного навчання. Під час онлайн-зустрічей здобувачі ВО демонстрували свою загальну задоволеність
методичним забезпеченням ОПП. ЕГ дійшла висновку, що навчально-методичне забезпечення є загалом повним.
Корпуси ОДАБА облаштовані безоплатним доступом до мережі Internet. Під час огляду МТБ ЕГ відзначила, що
ОДАБА облаштована великою кількістю спортивних зал. Більшість аудиторій обладнана мультимедіа. ЕГ також
відзначає, що на кафедрі наявні такі макети, як: розріз автоматичної коробки передач, двигун внутрішнього
згоряння, макет підйомного крану. Під час огляду МТБ ЕГ з’ясувала, що аудиторія, у якій розташовані комп’ютери,
одна на будівлю, і розклад занять створений таким чином, щоб усі групи мали змогу там займатись. У аудиторії
розташовані 12 комп’ютерів. Під час огляду МТБ завідувач кафедрою Машинобудування зазначив, що на кафедрі
планується зібрати з нуля автомобіль, і цим безпосередньо разом із здобувачами ВО займається к.т.н., доц. кафедри
Машинобудування Місько Є.М, застосовуючи технології 3D-принтеру; разом із здобувачами опановують роботу на
3D-принтері шляхом моделювання для друку у середовищі AutoCAD. ЕГ відзначає, що окремих лабораторій,
оснащених комп’ютерами, а також спеціалізованого програмного забезпечення, яке б задовольняло потреби у
навчанні та викладанні за ОПП, яка акредитується, ОДАБА під час огляду МТБ не продемонструвала. ЕГ дійшла
висновку, що наявного матеріально-технічного забезпечення недостатньо для того, щоб досягнути запланованих
ПРН за ОПП, яка акредитується, зокрема це стосується ФК-14 «Здатність використовувати сучасні інформаційні
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технології, автоматизовані системи керування та геоінформаційні системи при організації перевізного процесу»;
ресурси ж бібліотеки і навчально-методичного забезпечення є загалом достатніми.

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

У ОДАБА наявні гуртожитки, частина яких розташована на території ОДАБА; їх розташування на території ОДАБА
було продемонстровано ЕГ під час огляду МТБ. Під час онлайн-зустрічей із здобувачами ВО, НПП, сервісними
підрозділами ЕГ з’ясувала, що у ОДАБА наявна актова зала, спортивні зали, бібліотека, комп’ютерна аудиторія,
якими можуть користуватися здобувачі ВО для навчання або творчої діяльності. На кафедрі Машинобудування
розташовані два wi-fi роутери, які забезпечують вільний доступ до мережі Internet здобувачам ВО та співробітникам
кафедри. Під час онлайн-зустрічі із сервісними підрозділами було зазначено, що вільний доступ до мережі Internet
забезпечується у всіх корпусах ОДАБА, а також доступний для проживаючих у гуртожитках ОДАБА за пільговими
цінами. Здобувачі ВО на онлайн-зустрічі відмітили, що за необхідності можуть скористатися комп’ютерною
аудиторією до 17:00. Під час онлайн-зустрічі із сервісними підрозділами представник бібліотеки зазначила, що
надається безоплатний доступ до наукометричних баз, таких як Scopus, Web of Science; здобувачі ВО можуть надати
заявку до бібліотеки через корпоративну пошту, і бібліотека як адміністратор зареєструє здобувача у
наукометричній базі даних, якою здобувач зможе користуватися півроку, по закінченні яких потрібно буде
звернутися до бібліотеки і оновити доступ. Здобувачі ВО можуть користуватися матеріалами бібліотеки ОДАБА
повністю у вільному доступі (https://odaba.edu.ua/library), так як сайт із авторизованим доступом знаходиться у
процесі розробки. За потребою здобувачі можуть звернутися безпосередньо у бібліотеку та взяти паперовий
екземпляр необхідних навчальних посібників і підручників. Зважаючи на вищевикладене, ЕГ дійшла висновку, що
ОДАБА забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів ВО до необхідної інфраструктури, інформаційних
ресурсів, необхідних для навчання, викладання і наукової діяльності в межах ОПП.

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.

Під час онлайн-зустрічей ЕГ була продемонстрована взаємна повага між здобувачами ВО, НПП, а також
представниками студентського самоврядування. Здобувачі ВО під час онлайн-зустрічі зазначили, що поінформовані
про різноманітні студентські заходи, у яких вони могли б прийняти участь, та нажаль через пандемію
короновірусної інфекції і перехід на дистанційне навчання, провести будь-які заходи та залучитись до них не було
можливо; заходи загалом проводилися дистанційно, такі як, наприклад, тиждень академічної доброчесності у
ОДАБА. Здобувачі ВО продемонстрували свою поінформованість у питаннях психологічної підтримки, яку вони
можуть отримати у ОДАБА, якщо буде така необхідність - зазначили, що у ОДАБА є кабінет психолога, а також самі
викладачі їх підтримують; проте випадків звернення за психологічною підтримкою здобувачі не пригадали. Під час
онлайн-зустрічі із здобувачами ВО ЕГ з’ясувала, що один із здобувачів, що навчаються на ОПП “Транспортні
технології (на автомобільному транспорті)”, проживає у гуртожитку; здобувач позитивно відкликався про
проживання у гуртожитку, і зазначив, що вважає, що все загалом є безпечним, у гуртожитках розміщені плани
евакуації. Під час онлайн-зустрічей із здобувачами і студентським самоврядуванням ЕГ з’ясувала, що із будь-якими
побажаннями і зауваженнями щодо своїх потреб і інтересів здобувачі ВО можуть звернутися безпосередньо до
представників студентського самоврядування або до завідувача кафедрою. Так, здобувачка ВО Шувалова Д.Д.
зверталася із пропозицією щодо того, щоб частіше відвідувати підприємства із екскурсіями для ознайомлення із
їхньою матеріально-технічною базою, а також щодо збільшення частки очних занять. Для підтвердження цього
факту гарант ОПП у системі Національного агентства надала ЕГ протокол засідання №4 студентської ради ІГБЦІ від
29.12.21. На час проведення акредитаційної експертизи висловлені побажання і зауваження знаходяться у процесі
опрацювання. Зважаючи на це та на продемонстровано здобувачами ВО задоволеність освітнім середовищем ЕГ
дійшла висновку, що освітнє середовище ОДАБА є загалом безпечним для життя та здоров’я учасників освітнього
процесу за ОПП, що акредитується, дозволяє задовольнити їх інтереси та певні потреби.

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

Під час онлайн-зустрічей із здобувачами ВО ЕГ відзначила загальну задоволеність здобувачів підтримкою, яку надає
їм ОДАБА. Здобувачі ВО відзначили, що дистанційне навчання на їхню думку організоване ефективно і ніяких
зауважень або пропозицій щодо його покращення вони не мають. Згідно із Порядок проведення семестрового
контролю результатів навчання здобувачів ВО із застосуванням дистанційних технологій навчання ОДАБА
(https://cutt.ly/dIMAyAc) дистанційне навчання проводилось із використанням Google Meet, Google classrom, Viber.
На запит ЕГ гарант ОП надала перелік посилань Google Meet, за якими відбувалася консультативна підтримка і
проведення лекцій для здобувачів; доступ до Google classroom-ів, якими користувались викладачі і здобувачі ВО під
час дистанційного навчання. ЕГ відзначає достатню наповненість курсів. Під час онлайн-зустрічей здобувачі ВО
відзначали, що оперативна консультативна підтримка надавалася викладачами особисто через Viber, а також у Viber
створені бесіди для академічних груп, куди входять і викладачі, для надання інформаційної і організаційної
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підтримки. Під час онлайн-зустрічей ЕГ з’ясувала, що у ОДАБА запроваджена робота із середовищем MOODLE,
проте викладачами і здобувачами ОП, яка акредитується, це середовище не використовується. ЕГ звертає увагу на
важливість посилення рівню організованості дистанційного навчання за рахунок використання єдиної
загальноуніверситетської платформи. Під час онлайн-зустрічі із студентським самоврядуванням ЕГ з’ясувала, що
соціальною підтримкою загалом займаються кафедри і деканати; проте НПП і група розробки зазначила, що
випадків надання такої підтримки не було. Однак на онлайн-зустрічі із здобувачами ВО ЕГ з’ясувала, що на ОПП,
яка акредитується, навчаються здобувачі ВО з дітьми, однак підтримки їм не пропонували. Зважаючи на це, ЕГ
дійшла висновку, що ОДАБА забезпечує загалом достатню організаційну, інформаційну, консультативну підтримку
здобувачів ВО, що навчаються за ОПП.

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

У ОДАБА діє Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями та громадян
похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території ОДАБА
(https://cutt.ly/zIBK3I0). Під час онлайн-зустрічі із сервісними підрозділами, гарантом ОПП, представники ОДАБА
неодноразово зазначали, що у корпусі Інституту гідротехнічної та цивільної інженерії, де запроваджується освітня
діяльність за ОПП, що акредитується, наявні приставні пандуси, ліфт. На зустрічі із сервісними підрозділами було
зазначено, що пандусами обладнані лише два корпуси ОДАБА - ті, що використовуються, як виборчі ділянки - і
взагалі маломобільні групи населення практично не навчаються в ОДАБА, зокрема, немає таких здобувачів ВО на
ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”. Проте у ОДАБА реалізується проєкт, за яким
приставні пандуси планують замінити постійними, і загалом підвищити зручність перебування на території ОДАБА
маломобільних груп населення. Щодо обладнання корпусів пандусами у вільному доступі на офіційному сайті
ОДАБА розміщений відповідний звіт (https://cutt.ly/cIBZyLq). Під час зустрічі зі студентським самоврядуванням ЕГ
з’ясувала, що практично підтримкою здобувачів ВО із особливими освітніми потребами займаються кафедри і
деканати. Під час зустрічі із гарантом ОП було зазначено, що здобувачі ВО, які мають дітей, на ОПП не навчаються.
Проте на зустрічі із здобувачами ЕГ з’ясувала, що такі здобувачі на ОПП є, але ніякої допомоги або підтримки
ОДАБА не пропонувала. Зважаючи на вищевикладене, ЕГ дійшла висновку, що ОДАБА загалом створює умови для
реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами.

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

Політика і процедури врегулювання конфліктних ситуацій у ОДАБА регулюються відповідними положеннями:
Положення про врегулювання конфліктних ситуацій (https://cutt.ly/PIBZ1ZB), Положення про запобігання,
попередження та врегулювання випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями та дискримінацією
(https://cutt.ly/UIBXwpK), Антикорупційна програма академії (https://cutt.ly/6IBCSU1). Відповідні положення є
чіткими, зрозумілими, під час онлайн-зустрічей НПП, здобувачі ВО і студентське самоврядування
продемонстрували ЕГ загальну обізнаність у процедурах, що викладені в даних Положеннях, і неодноразово
наголошували на тому, що за останні 5 років конфліктних ситуацій у ОДАБА не спостерігалося. Здобувачі ВО
зазначили, що у разі конфлікту можуть скористатися скриньками довіри, звернутися до студентського
самоврядування, або безпосередньо до завідувача кафедри або декана факультету. На онлайн-зустрічі НПП
зазначили, що існує постійно діюча Комісія з врегулювання конфліктних ситуацій, проте практично ніхто не
стикався із проходженням такої процедури через відсутність конфліктних ситуацій на кафедрі. Під час онлайн-
зустрічі зі студентським самоврядуванням представник самоврядування від інституту гідротехнічної та цивільної
інженерії зазначила, що у соціальній мережі Telegram має декілька груп, де до неї можуть звернутись старости груп
із певними питаннями, і де вона може звернутися до інших представників студентського самоврядування, і таким
чином допомогти у вирішенні потенційних конфліктних ситуацій. Зважаючи на це, ЕГ дійшла висновку, що у
ОДАБА існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій, зокрема тих, що пов’язані із
сексуальними домаганнями, дискримінацією, корупцією, ця політика є доступною для всіх учасників освітнього
процесу і її послідовно дотримуються під час реалізації ОПП.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Робота бібліотеки ОДАБА, яка спрямована на максимально ефективну взаємодію здобувачів ВО із навчально-
методичним забезпеченням, періодичними виданнями, наукометричними базами даних. Ефективна підтримка
здобувачів ВО в умовах дистанційного навчання. Розгалужена система реагування на конфліктні ситуації.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 7.

Недостатність матеріально-технічного забезпечення, яке відповідало б напряму ОПП “Транспортні технології (на
автомобільному транспорті)” і забезпечувало б досягнення запланованих ПРН. Рекомендовано підсилити
матеріально-технічне забезпечення спеціалізованими програмними продуктами, які б відповідали напряму 275
Транспортні технології, зокрема за рахунок роботодавців, які готові надати свої матеріально-технічні потужності для
навчання; розробити спеціалізовані лабораторії, оснащені комп’ютерною технікою, для навчання і викладання за
ОПП. Недостатня ефективність системи соціальної підтримки, зокрема підтримки здобувачів ВО, які мають дітей.
Рекомендовано підсилити рівень соціальної підтримки, зокрема підтримки здобувачів ВО з дітьми. Розгалужений і
неуніфікований перелік платформ для дистанційного навчання. Рекомендовано підсилити рівень організованості
дистанційного навчання за рахунок використання єдиної загальноуніверситетської платформи.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Матеріально-технічні ресурси, які задіяні у реалізації ОПП, не є достатніми і не в повній мірі відповідають
спеціальності 275 Транспортні технології, а отже не дозволяють забезпечити досягнення цілей та програмних
результатів навчання ОПП “Транспортні технології на автомобільному транспорті”. Рекомендацією ЕГ є підсилити
матеріально-технічне забезпечення спеціалізованими програмними продуктами, які б відповідали напряму 275
Транспортні технології, зокрема за рахунок роботодавців, які готові надати свої матеріально-технічні потужності для
навчання; розробити спеціалізовані лабораторії, оснащені комп’ютерною технікою, для навчання і викладання за
О П П . Кафедра машинобудування має широкі можливості щодо залучення матеріально-технічної бази та
програмних продуктів роботодавців, які співпрацюють із кафедрою. ЕГ вважає недолік за підкритерієм 7.1 у
контексті критерію 7 критичним і таким, на виправлення якого буде достатньо терміну у один рік. ОПП узгоджена із
якісними характеристиками за підкритеріями 7.2-7.6 з не суттєвими недоліками.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП регулюється у ОДАБА
відповідним Положенням (https://cutt.ly/bIVX7z3). Згідно цього Положення процедура перегляду ОПП
здійснюється не рідше, ніж раз на 5 років. Під час онлайн-зустрічей та аналізу документації за ОП ЕГ з’ясувала, що
перегляд ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” здійснюється щорічно. Це підтверджується
протоколами методичних семінарів кафедр (№1 від 03.09.2020, №1 від 03.09.2021). Розробка ОПП проходила у
2019 році, що підтверджує відповідний протокол методичного семінару кафедри №1 від 03.09.2019 року. Усі
перелічені протоколи методичних семінарів кафедри Машинобудування надані гарантом ОПП на запит ЕГ у
систему Національного агентства. Згідно Положення, процедури розробки, перегляду та періодичного моніторингу
ОПП повинні проводитися із урахуванням побажань і зауважень щодо ОПП усіх зацікавлених сторін -
стейкхолдерів. Під час онлайн-зустрічей ЕГ переконалася, що усі стейкхолдери, зокрема здобувачі ВО і роботодавці,
мали можливість і охоче висловлювали пропозиції щодо вдосконалення ОПП. Зокрема роботодавці зазначали
необхідність доповнити ОПП більшою спрямованістю на вивчення ліцензійних вимог, роботи із документами,
сертифікацією. Здобувачі ВО висловлювалися щодо збільшення практичних занять із комп’ютерними технологіями.
Зважаючи на вищенаведене, ЕГ дійшла висновку, що загалом ОДАБА послідовно дотримується визначених нею
процедур розробки, затвердження, моніторингу і перегляду ОПП.

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 ВО залучаються до перегляду ОПП шляхом їхньої присутності на методичних семінарах кафедри, через
взаємодію із студентським самоврядуванням. Під час онлайн-зустрічей ЕГ з’ясувала, що здобувачка ВО Шувалова
Д.Д. входить у склад робочої групи ОПП, була присутня на методичних семінарах кафедри і вносила пропозиції
щодо вдосконалення ОПП. Цей факт підтвердила гарант ОПП, здобувачка ВО Шувалова Д.Д., а також це
зафіксовано протоколами методичних семінарів кафедри №1 від 03.09.2020 і №1 від 03.09.2021. На запит ЕГ
гарантом ОПП були надані витяги із: протоколу №4 від 29.12.2021 засідання студентської ради інституту, де
запроваджується освітня діяльність за ОПП, у якому зафіксований розгляд пропозицій і побажань здобувачки ВО
Шувалової Д.Д.; протоколу засідання вченої ради ОДАБА №9 від 14.05.2021, де затверджений склад робочої групи
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ОП, у який входить здобувачка ВО Шувалова Д.Д. Здобувачі ВО і гарант ОПП неодноразово зазначали, що основним
побажанням, яке наразі є у всіх здобувачів ВО, є збільшення частки очних занять, не дивлячись на те, що
дистанційне навчання, на їх думку, організоване загалом ефективно; нажаль, через пандемію короновірусної
інфекції, це побажання практично неможливо врахувати. У протоколі №1 від 03.09.2020 здобувачка Шувалова Д.Д.
запропонувала розширити тематику лекцій та практичних занять з навчальних дисциплін вибіркового блоку
Організація дорожнього руху; тим же протоколом кафедри затверджено внести відповідні зміни у ОПП і передати
проєкт ОПП для громадського обговорення на сайт ОДАБА. Під час онлайн-зустрічей із студентським
самоврядуванням ЕГ з’ясувала, що у ОДАБА існує складна ієрархія роботи студентського самоврядування, завдяки
якій забезпечується взаємодія будь-якого здобувача ВО із представниками студентського самоврядування, головним
чином через старост груп. Представники студентського самоврядування ОДАБА є членами Вченої ради ОДАБА і
активно залучаються до засідань. Під час онлайн-зустрічей здобувачі ВО продемонстрували обізнаність у
послідовності своїх дій, якщо в них виникне бажання запропонувати відповідні зміни у ОПП “Транспортні
технології (на автомобільному транспорті)”. Зважаючи на вищевикладене, ЕГ дійшла висновку, що здобувачі ВО
загалом залучені до процесу періодичного перегляду ОПП та інших процедур забезпечення якості як партнери,
думка здобувачів ВО враховується під час перегляду ОПП.

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

Роботодавці залучені до процесу періодичного перегляду ОПП та процедур забезпечення її якості безпосередньо
через присутність на методичних семінарах кафедри, через залучення до складу робочої групи ОПП, а також через
особисте спілкування із представниками кафедри Машинобудування ОДАБА. Ці факти підтверджують протоколи
методичних семінарів кафедри №1 від 03.09.2020 і №1 від 03.09.2021, на яких присутня представник роботодавців
Готко Н.В (“КОМПАНІЯ СКАЙ СЕРВІС”) . На запит ЕГ гарантом ОПП був наданий витяг із: протоколу засідання
вченої ради ОДАБА №9 від 14.05.2021, де затверджений склад робочої групи ОПП, у який входить представник
роботодавців Готко Н.В. Під час онлайн-зустрічі роботодавці продемонстрували активну зацікавленість у співпраці
із ОДАБА, зокрема кафедрою Машинобудування, на якій запроваджується освітня діяльність за ОП,
продемонстрували обізнаність у процедурах перегляду, надали коментарі стосовно своїх побажань і зауважень, які
вони висловлювали для ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”. Григоренко О. О.
(Логістична компанія «Клевер Тім») доповіла про онлайн-лекцію, яку вона проводила для здобувачів ВО, які
навчаються за даною ОПП, і зазначила, що із задоволенням прийме участь у таких заходах і надалі, бо на її погляд,
здобувачі ВО продемонстрували під час лекції інтерес. ЕГ відзначає, що представники роботодавців під час онлайн-
зустрічі продемонстрували готовність надати потужності матеріально-технічної бази своїх підприємств для
навчання здобувачів ВО за ОП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”, а також зацікавлені у тому,
щоб бути партнерами ОДАБА для реалізації дуальної освіти, проте пропозицій щодо дуальної освіти від
представників ОДАБА ще не отримували. ЕГ звертає увагу на доцільність запровадження дуальної освіти і/або
використання матеріально-технічної бази роботодавців у освітньому процесі за ОПП “Транспортні технології (на
автомобільному транспорті)”, зважаючи на те, що матеріально-технічна база ОДАБА для ОПП, що акредитується, є
загалом недостатньою для досягнення запланованих ПРН, як це було зазначено у аналізі критерію 7. Зважаючи на
вищевикладене ЕГ дійшла висновку, що роботодавці безпосередньо і загалом якісно залучені до процесу
періодичного перегляду ОПП, до процедур забезпечення якості освіти, демонструють щиру зацікавленість в участі у
таких процесах і взаємодіють із ОДАБА у контексті ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” як
партнери.

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

Для ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” ще не було випуску. Проте кафедра
Машинобудування є випусковою для інших ОПП, як зазначалося у відомостях СО. На онлайн-зустрічах гарант ОПП
і група розробки ОПП зазначала, що практика збирання, аналізу і врахування інформації щодо кар’єрного шляху
випускників існує загалом по кафедрі. На зустрічі із сервісними підрозділами ЕГ з’ясувала, що відомості, які
отримує кафедра під час реалізації такої практики, використовується для вдосконалення ОПП. Інформацію
збирають шляхом опитування, зокрема на сайті ОДАБА є анкета випускника ОДАБА (https://cutt.ly/nOzHgEe), яка
доступна тільки за корпоративним доменом, а також під час громадського обговорення ОПП. У ОДАБА діє відділ
контрактного навчання та працевлаштування (https://cutt.ly/9IVcNEc) та Асоціація випускників ОДАБА
(https://odaba.edu.ua/academy/association-graduates-academy).

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

На онлайн-зустрічі із допоміжними підрозділами ОДАБА ЕГ з’ясувала, що моніторинг якості освіти у ОДАБА
забезпечується багаторівнево - як на рівні кафедр, факультетів, інститутів, так і на рівні керівництва ОДАБА взагалі;
якість забезпечується безпосередньо через опитування стейкхолдерів, через контроль успішності навчання,
контроль відвідуваності занять, через допомогу відділу ліцензування та акредитації гарантам ОПП, огляд зауважень
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і пропозицій стейкхолдерів щодо ОПП тощо. Опитування стейкхолдерів розглядаються на засіданнях кафедр, на
засіданнях Вченої ради інституту. ЕГ з’ясувала, що у ОДАБА проводиться щорічне опитування здобувачів ВО і НПП
щодо освітнього процесу. Анкети для здобувачів ВО розташовані на сайті ОДАБА і є у постійному
доступі(https://cutt.ly/mIVHyZU). На запит ЕГ гарант ОПП надала звіт за результатами опитування здобувачів ВО і
звіт за результатами опитування НПП, а також посилання на анкету НПП (https://cutt.ly/lIVK14N). Після аналізу
анкет ЕГ дійшла висновку, що анкетування НПП не надає можливості висловити особисті побажання і зауваження
щодо освітнього процесу, а також слабко відображає рівень задоволеності НПП освітнім процесом. Звіти є
загальними, не відображають певних побажань або рекомендацій, які здобувачі ВО могли викласти у анкеті. На
запит ЕГ, відділ ліцензування та акредитації надав ЕГ документи, які демонструють заплановану послідовність дій
на виявлені під час попередніх акредитацій недоліки у інших ОПП ОДАБА. Під час онлайн-зустрічі начальник
відділу ліцензування і акредитації зазначила, що суттєвих недоліків, пов’язаних із ОПП “Транспортні технології (на
автомобільному транспорті)” вона не може відзначити. ЕГ також відзначає, що звіти, надані на запит ЕГ, а також
протоколи засідань щодо вдосконалення ОПП не демонструють конкретних пропозицій. Зважаючи на це, ЕГ дійшла
висновку, що система забезпечення якості ОДАБА загалом забезпечує реагування на виявлені недоліки у ОПП
ОДАБА та освітній діяльності за цими ОПП.

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

ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” акредитується вперше, тому зауважень та
рекомендацій попередніх акредитацій для ОПП немає. Під час онлайн-зустрічей ЕГ з’ясувала, що у ОДАБА існує
практика врахування досвіду всіх попередніх акредитацій незалежно від того, яка програма була раніше
акредитована. На онлайн-зустрічі із сервісними підрозділами представники сервісних підрозділів і зокрема
начальник відділу ліцензування і акредитації неодноразово зазначали, що досвід попередніх акредитацій поступово
втілюється у загальноуніверситетських методичних рекомендаціях щодо підготовки до акредитації освітніх програм
(https://cutt.ly/hIVbPLF). На запит ЕГ у систему Національного агентства були надані графіки опрацювання
зауважень та пропозицій за ОПП, які акредитувалися у ОДАБА. Зважаючи на вищевикладене, ЕГ дійшла висновку,
що загалом у ОДАБА існує практика врахування зауважень і пропозицій, які були сформульовані під час попередніх
акредитацій ОПП.

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

ЕГ відзначає загальну обізнаність учасників освітнього процесу щодо культури якості і академічної доброчесності.
НПП, група розробки, здобувачі ВО поінформовані про академічну доброчесність. Здобувачі ВО на онлайн-зустрічі
зауважили, що їх заздалегідь попереджають про процедури проходження антиплагіату для їх майбутніх
кваліфікаційних робіт. ЕГ з’ясувала, що перевірка кваліфікаційних робіт здійснюється програмою UniCheck
(https://cutt.ly/VIVS2e5). У ОДАБА діє Кодекс академічної доброчесності (https://cutt.ly/KIVDwIJ), Порядок
перевірки академічних робіт та наукових текстів на антиплагіат (https://cutt.ly/NIVDy7Y). Під час онлайн-зустрічей
ЕГ з’ясувала, що обов’язкові перевірці на антиплагіат програмою UniCheck підлягають кваліфікаційні роботи,
монографії, наукові праці. Курсові, реферати та контрольні роботи перевіряються безпосередньо викладачем, та
якщо виникає питання про недоброчесне виконання таких робіт, вони можуть бути перевірені безкоштовними
вільними программами. Під час онлайн-зустрічей студентське самоврядування продемонструвало
поінформованість щодо того, який процент запозичень є допустимим для виконання певних робіт. НПП, група
розробки ОПП та начальник відділу ліцензування та акредитації ОДАБА на зустрічах докладно доповіли про
відсотки запозичень, які допускаються у роботах здобувачів, та розповіли про процедури, які проходить робота,
якщо відсоток запозичень перевищує норму. У ОДАБА проходив тиждень академічної доброчесності, про що ЕГ
доповіла гарант ОПП, а також здобувачі ВО. Оголошення щодо проведення тижня академічної доброчесності у
ОДАБА з 04.10.2021 по 08.10.2021 було розміщено на сайті кафедри Машинобудування
(https://mashbud.wixsite.com/mysite); на тому ж сайті розміщені відомості щодо академічної доброчесності на
кафедрі (https://cutt.ly/nIVDb66), у вигляді сертифікатів підвищення кваліфікації викладачів, ознайомчої
презентації і т. д. Під час проведення онлайн-зустрічей ЕГ відзначила, що НПП, який викладає за ОПП, а також
група розробки ОПП демонструє свідомість щодо виховної роботи із здобувачами ВО. Зважаючи на вищевикладене,
ЕГ дійшла висновку, що в академічній спільноті ОДАБА загалом сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку ОПП та освітньої діяльності за цією ОПП.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Щорічний перегляд ОПП і спонукання стейкхолдерів до генерації пропозицій і зауважень для вдосконалення ОПП.
Поінформованість здобувачів ВО про процедуру надання своїх побажань і зауважень щодо ОПП. Залучення
здобувачки ВО до групи розробки ОП. Залучення представника роботодавців до групи розробки ОПП, а також
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загальна активність і зацікавленість усіх роботодавців, які співпрацюють із даною ОПП, у вдосконаленні ОПП і
освітнього процесу. Наявність практики врахування досвіду попередніх акредитацій ОДАБА у вигляді загальних
методичних рекомендацій щодо підготовки до акредитації. Поінформованість усіх учасників процесу про культуру
академічної доброчесності. Чіткі і зрозумілі порядок і процедури перевірки академічних робіт та наукових текстів на
антиплагіат.

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

Певні недосконалості комунікації із роботодавцями, що певним чином гальмують розвиток ділових відносин.
Рекомендовано запровадити дуальну освіту та/або загалом залучити у навчальний процес матеріально-технічну
базу роботодавців з урахуванням того, що роботодавці загалом готові сприйняти такий досвід та надати свою
матеріально-технічну базу для навчання за ОПП. Анкетування НПП не надає можливості висловити особисті
побажання і зауваження щодо освітнього процесу, а також слабко відображає рівень задоволеності НПП освітнім
процесом. Рекомендовано розширити перелік питань у анкетах НПП, надати у анкеті можливість висловити
зауваження, пропозиції, побажання.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОПП узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 8.1-8.7. ОПП та освітня діяльність за цією
програмою загалом відповідають Критерію 8 з несуттєвими недоліками.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

У ОДАБА наявні чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього
процесу. Уся інформація розміщена у вільному доступі на офіційному сайті ОДАБА
(https://odaba.edu.ua/academy/public-information). Розроблені і розміщені у вільному доступі такі документи, як:
Порядок проведення семестрового контролю результатів навчання здобувачів ВО із застосуванням дистанційних
технологій навчання (https://cutt.ly/iIAdpFJ), Положення про врегулювання конфліктних ситуацій
(https://cutt.ly/yIAdZeV), Положення про запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов’язаних із
сексуальними домаганнями і дискримінацією (https://cutt.ly/dIAd8IF), Порядок супроводу (надання допомоги) осіб
з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час
перебування на території ОДАБА (https://cutt.ly/GIAfpH7) та інші. Під час онлайн-зустрічей, усі учасники освітнього
процесу продемонстрували обізнаність щодо відповідних Положень і документів, які регулюють їхні права,
обов’язки і освітній процес взагалі. Під час аналізу інформації, отриманої у процесі онлайн-зустрічей, а також
інформації, розміщеної на офіційному сайті ОДАБА, ЕГ дійшла висновку, що правила і процедури, що регулюють
права і обов’язки учасників освітнього процесу є зрозумілими, доступними, публічними, і їх послідовно
дотримуються під час реалізації освітньої програми.

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.

Проєкти ОПП ОДАБА розміщені для громадського обговорення на офіційному сайті ОДАБА
(https://odaba.edu.ua/academy/public-information/public-discussion/op-projects). Під час онлайн-зустрічей, гарант
ОПП і завідувач кафедрою Машинобудування повідомили ЕГ, що проєкт ОПП розміщується для громадського
обговорення на початку навчального року і може перебувати на громадському обговоренні тривалий час. На час
проведення акредитаційної експертизи проєкт ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” на
2022 рік (https://cutt.ly/1IAgBDI) перебуває на громадському обговоренні вже майже півроку (з вересня 2021 року).
Також гарант ОПП і завідувач кафедрою Машинобудування повідомили, що тривалість перебування проєкту ОПП
на громадському обговоренні може бути різною, в залежності від того, які надходять пропозиції. Якщо
пропонуються суттєві зміни, то проєкт знімається із громадського обговорення раніше, так як втілення суттєвих змін
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у ОПП займає певний час. Якщо зміни несуттєві, то час громадського обговорення проєкту може бути подовжений
до тих пір, поки не з’являться пропозиції щодо суттєвих змін, або не настане час затвердження ОПП. До проєкту
ОПП для громадського обговорення додається порівняльна таблиця, у якій наочно продемонстровані зміни, які
пропонується внести у ОПП (https://cutt.ly/UOz0RRw); проте можливості ознайомитися із зведеною таблицею
пропозицій, які були надані під час громадського обговорення ОПП, не має. ЕГ відзначає, що комунікація щодо
громадського обговорення проєкту ОПП здійснюється загалом через поштову скриньку гаранта ОПП, розміщену у
відповідній вкладці “Громадське обговорення” на сайті ОДАБА. На сайті відсутня можливість залишити відкритий
публічний коментар із пропозицією щодо проєкту ОПП. Роботодавці на онлайн-зустрічі відзначили, що свої
пропозиції надають частіше за все при особистому спілкуванні, або коли їх запрошують на засідання кафедри.
Зважаючи на вищевикладене, ЕГ вважає, що проєкт ОПП оприлюднюється для громадського обговорення
своєчасно. Група розробки ОПП під час онлайн-зустрічей продемонструвала щиру зацікавленість у постійному
вдосконаленні ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”.

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.

Інформація за ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” розкрита на офіційному сайті ОДАБА
(https://odaba.edu.ua/) і сайті кафедри Машинобудування (https://cutt.ly/LIAmlet). На офіційному сайті ОДАБА
представлена ОПП, проєкт ОПП для громадського обговорення, вибіркові освітні компоненти
(https://odaba.edu.ua/academy/educational-activities/select-educat-compon), розклад занять
(https://odaba.edu.ua/students/timetable-of-classes), сесій (https://odaba.edu.ua/students/schedule-of-sessions),
інформація щодо практики (https://odaba.edu.ua/students/practice). Ресурси бібліотеки ОДАБА
(https://odaba.edu.ua/library) на час проведення акредитаційної експертизи також наявні повністю у вільному
доступі. На зустрічі із сервісними підрозділами представник бібліотеки ОДАБА відзначила, що відповідний ресурс
електронного репозиторію та бібліотеки знаходиться у процесі розробки, тому наразі всі бібліотечні ресурси є
повністю вільними для всіх. Стейкхолдери мають змогу ознайомитися із інформацією щодо вступу
(https://odaba.edu.ua/enrollee/acceptance-commission), зокрема інформацією про гуртожитки
(https://cutt.ly/dIAQMfo). На сайті кафедри Машинобудування у вільному доступі представлене навчально-
методичне забезпечення за ОПП (https://cutt.ly/TIAWw6K), надані корисні посилання (https://cutt.ly/7IAWf2y).
Здобувачі ВО під час онлайн-зустрічей продемонстрували задоволеність роботою сайтів і їх наповненням,
відзначили корисність оприлюдненою інформації. Зважаючи на вищенаведене, ЕГ дійшла висновку, що ОДАБА
оприлюднює на офіційному сайті і сайті кафедри Машинобудування загалом своєчасну, точну та достовірну
інформацію про ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” в обсязі, достатньому для
інформування стейкхолдерів.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

ЕГ відзначає публічність, доступність і точність інформації, представленої на офіційному сайті ОДАБА, зокрема
інформації, що розміщена у контексті ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”.

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

Відсутність можливості публічного обговорення проєктів ОПП на сайті ОДАБА. Рекомендовано надати можливість
залишати безпосередньо на сайті ОДАБА публічний коментар до проєктів, що опубліковані до громадського
обговорення. Відсутність можливості ознайомитися на сайті ОДАБА із зведеною таблицею усіх пропозицій, які
надані під час громадського обговорення ОПП. Рекомендовано оприлюднювати на сайті ОДАБА зведену таблицю
усіх пропозицій, які були надані під час громадського обговорення ОП.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.
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ОПП узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 9.1-9.3. ОПП та освітня діяльність за цією
програмою загалом відповідають Критерію 9 з несуттєвими недоліками.

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.

не застосовується
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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.

дані відсутні

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 E

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси E

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 умовна (відкладена) акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні
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***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Харута Віталій Сергійович

Члени експертної групи

Вдовиченко Володимир Олексійович

Канавіна Юлія Віталіївна
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