
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Одеська державна академія будівництва та архітектури

Освітня програма 7236 Землеустрій та кадастр

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

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 7236

Назва ОП Землеустрій та кадастр

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Cпеціальність 193 Геодезія та землеустрій

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Дудяк Наталія Василівна, Брусак Іван Віталійович, Янчук Руслан
Миколайович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 21.02.2022 р. – 23.02.2022 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_193_Z
emleustriy_ta_kadastr2022.pdf

Програма візиту експертної групи https://odaba.edu.ua/upload/files/11111.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

ОП «Землеустрій та кадастр» відповідає усім критеріям, які висуваються під час акредитації освітніх програм. Для
ЗВО, який є одним із провідних в Україні за галуззю наук 19 “Архітектура та будівництво”, ОП “Землеустрій та
кадастр” за спеціальністю 193 “Геодезія та землеустрій” є логічною та невід'ємною складовою, яка в повній мірі
відповідає місії та стратегії ЗВО, забезпечуючи крім того зрозумілий синергетичний ефект і цілком вписується у
парадигму його існування. Зміст ОП відповідає в повній мірі предметній області та містить ОК, які забезпечують
сучасні тенденції в предметної області та враховують думку усіх зацікавлених сторін. На думку ЕГ в ОП досить вдало
визначена її унікальність в напрямку максимального впровадження в сферу землеустрою та кадастру сучасних
геоінформаційних технологій. На жаль, НПП ще не вдалося в повній мірі впровадити їх через ОК, але кадровий та
матеріально-технічний потенціал для цього є більш ніж достатнім. Впевненість в цьому надає також участь
представників роботодавців в формуванні, супроводі та реалізації даної ОП. Значна частина таких практиків-
професіоналів одночасно є і науково-педагогічними працівниками, які викладають на даній ОП. Кадрове
забезпечення є достатнім для провадження освітньої діяльності за магістерським рівнем. Викладачі на ОП за
кваліфікаційними вимогами відповідають тим ОК, які викладають, а також тематика кваліфікаційних робіт
відповідає тематиці дослідження їх керівників. Сформоване в ЗВО освітнє середовище є максимально сприятливим і
комфортним для здобувачів ВО.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

До сильних сторін ОП можна віднести: 1. Загальна доброзичлива атмосфера як в ЗВО, так і за ОП, яка підкреслює
спільну командну роботу на всіх рівнях. Можна спостерігати позитивну практику підтримання певних
корпоративних традицій за даною спеціальністю, яка реалізується через надання робочих місць на кафедрі
випускників за даною спеціальністю. 2. Безпосередня участь роботодавців та професіоналів-практиків в розробці,
наповненні, удосконаленні та впровадженні ОП. 3. Активна робота студентського гуртка на базі науково-дослідної
лабораторії «Геоінформаційні системи і технології», що займається питаннями застосування сучасних
геоінформаційних технологій і виконувані задання носять в більшості практичний прикладний характер. 4. Кадрове
забезпечення ОП є достатньо сильним за рахунок прямого залучення роботодавців у всі напрямки навчального
процесу. Це приклад вдалої практики формування силами реальної виробничої сфери “власного” випускника. 5.
Позитивні відгуки роботодавців про випускників за даною ОП. 6. Заохочення публікаційної активності здобувачів за
даною ОП. Підготовка наукових статей, тез конференцій, доповідей є обов'язковою частиною підготовки магістра за
даною ОП.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення 1. Заявлена ЗВО унікальність ОП в частині
застосування сучасних ГІС-технологій, цифровізації, формування інфраструктури геопросторових даних не в повній
мірі забезпечена обов'язковими ОК. Значна частина необхідних в цьому випадку ОК, на думку ЕГ, є саме серед
вибіркових компонентів ОП. Окрім того, зміст обов'язкових ОК необхідно переглянути в частині більш широкого
застосування ГІС-технологій в тих чи інших тематичних напрямках. 2. Науково-дослідницька складова ОП
магістерського рівня потребує підсилення через зміст окремих ОК, особливо в частині навчально-методичних
матеріалів. 3. ОП має значний потенціал запровадження в подальшому дуальної форми освіти. 4. На думку ЕГ
“Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті ОДАБА” варто було б
розширити можливостями зарахування не лише цілих ОК, а можливо і окремих тем чи модулів, що дозволило б
більш широко застосовувати принципи академічної свободи здобувачами ВО. 5. Відсутність єдиної навчальної
платформи не дозволяє формувати єдине освітнє середовище, що не є зручним, особливо для здобувачів заочної
форми навчання. 6. Рекомендуємо регулярно оновлювати та наповнювати веб сторінку кафедри та додати
посилання на наукові профілі (ORCID, Scopus, Google Scholar) кожного викладача, інформацію щодо підвищення їх
кваліфікації, участі у конференціях НПП та здобувачів, тощо.

III. Аналіз

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

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

Експертна група відзначає, що ОП «Землеустрій та кадастр» має досить чітку направленість, яка відповідає
основним завданням у сфері освітньої, наукової та інноваційної діяльності ОДАБА, місії та стратегії ЗВО. ОП за
даною спеціальністю забезпечує конкурентноспроможність, зайняття передових позицій і високого визнання
ОДАБА на ринку освітніх послуг, що є однією із місій ЗВО визначених в п.п. 1.11, 2.3, 2.4.Статуту ОДАБА
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf) та Стратегії розвитку ОДАБА на 2020-2025 роки.
(https://odaba.edu.ua/upload/files/STRATEGIYA.pdf).Освітня програма також відповідає основним завданням у сфері
освітньої, наукової та інноваційної діяльності ОДАБА. Під час зустрічі з керівництвом ЗВО було вказано на прямий
синергетичний ефект для всіх спеціальностей галузі знань 19 “Архітектура та будівництво”, викладання за якими
здійснюється в навчальному закладі. Варто зазначити, що унікальність ОП та її цілі полягають в забезпеченості
мультивекторності та володінні випускниками сучасними геоінформаційними технологіями для вирішення
експериментальних і практичних завдань землеустрою та кадастру. Такі ж сучасні технології користуються попитом
і в цілому в сфері архітектури та будівництва.

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

Насамперед слід відзначити, що до складу розробників ОП крім НПП також входять представники роботодавців
(Висоцька О.Є., Волканова В.С., Устянський В.І., Темний О.І.), із них також є випускники за даною ОП. Під час
проведення засідань кафедри з залученням стейхолдерів та групи зі змісту та якості вони мають можливість вносити
свої пропозиції щодо очікуваних програмних результатів реалізації та відповідно цільових фокусів ОП . Експертній
групі були надані протоколи таких засідань, зокрема (протокол № 10 від 26.02.2021, протокол № 12 від
06.05.2021р.). НПП та роботодавці під час зустрічей у фокус-групах підтвердили наявність такої співпраці. Слід
зазначити, що більшість пропозицій були імплементовані через додавання вибіркових освітніх компонент, що
відповідає специфічним напрямкам діяльності кожного окремого стейкхолдера. Але окремі ПРН (а саме ПРН 11 та
ПРН12), які забезпечуються обов’язковими освітніми компонентами, були додані в ОП «Землеустрій та кадастр» за
пропозиціями ФОП «Шушулков С.Д.». Також за пропозиціями роботодавців введено ОК «Управління
природоохоронною діяльністю» (ВК1, ВК2), «Моніторинг навколишнього середовища урбанізованих територій»
(ВК1, ВК2), «Сучасні геодезичні прилади і технології» (ВК3, ВК4), «ГІС земельного кадастру» (ВК5, ВК6, ВК7)
(протокол № 12 від 06.05.2021р.). Крім того, на ОП було отримано рецензії інших стейкхолдерів, які можна
переглянути за посиланнями https://odaba.edu.ua/upload/files/Derzhavne_pidpriiemstvo_Odeskiy_naukovo-
doslidniy_ta_proektniy_institut_zemleustroyu.pdf
https://odaba.edu.ua/upload/files/Male_privatne_pidpriiemstvo_Zemleustriy.pdf
https://odaba.edu.ua/upload/files/Tovaristvo_z_obmezhenoyu_vidpovidalnistyu_Arhizem.pdf
https://odaba.edu.ua/upload/files/Tovaristvo_z_obmezhenoyu_vidpovidalnistyu_Geokonsalting.pdf
https://odaba.edu.ua/upload/files/Fizichna_osoba_pidpriiemets_SHushulkov_S.D..pdf Коригування ОП відповідно до
пропозицій здобувачів вищої освіти відбувається через врахування пропозицій випускників за даною ОП. Так за
результатами опитування враховано пропозиції випускників, які мають досвід роботи за фахом, на набуття
практичних навичок та вмінь з просторового планування територіями та реалізовано в ПРН 14.

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.

Головною тенденцією сьогодення є децентралізація влади в Україні і передача земель сільськогосподарського
призначення територіальним громадам, розвиток систем містобудівного кадастру. Аналіз ФК та ПРН ОП свідчить,
що вона є адаптованою до сучасних трендових напрямів у галузі цифровізації, геоінформаційних технологій,
формування інфраструктури геопросторових даних, ринку земель, забезпечення сталого розвитку
землекористування і в цілому до вимог ринку праці. Врахування регіонального контексту в ОП реалізується через
вибір відповідних тем курсових та кваліфікаційних робіт за матеріалами підприємств регіону та опрацювання
регіональних картографо-статистичних матеріалів під час практичної підготовки здобувачів. Експертна група
відзначає, що при проектуванні та розробці ОП враховувався досвід подібних ОП інших ЗВО України, зокрема
Національного університету біоресурсів та природокористування, НУ «Львівської політехніки», Львівського НАУ,
Київського національного університету будівництва та архітектури. Значна частина ОК корелює з відповідними за
змістом ОК вищезгаданих ЗВО, що також підтверджує відповідність ОП сучасним тенденціям розвитку
спеціальності. Досвід закордонних ЗВО в певній мірі враховано в ОП лише через зміст окремих ОК, що носять
технологічний характер, та реалізуються через методи навчання (застосування спеціалізованого програмного
забезпечення, методики проведення досліджень).

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
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навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та
будівництво» для другого (магістерського) рівня вищої освіти відсутній. Компетентності та результати навчання, що
передбачені ОП «Землеустрій та кадастр» другого (магістерського ) рівня вищої освіти, відповідають сьомому рівню
НРК.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

ОП містить ОК, які дозволяють враховувати регіональну складову. Підтримка роботодавців відчувається при
формуванні і реалізації ОП. Випускники за ОП та роботодавці беруть активну участь у коригуванні ОП з
урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі. Так враховано пропозиції на набуття практичних навичок та вмінь
з просторового планування територіями та реалізовано в ПРН 14, введено ОК «Управління природоохоронною
діяльністю» (ВК1, ВК2), «Моніторинг навколишнього середовища урбанізованих територій» (ВК1, ВК2), «Сучасні
геодезичні прилади і технології» (ВК3, ВК4), «ГІС земельного кадастру» (ВК5, ВК6, ВК7)

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

Заявлена ЗВО унікальність ОП в частині застосування сучасних ГІС-технологій, цифровізації, формування
інфраструктури геопросторових даних не в повній мірі може бути забезпечена обов'язковими ОК. Значна частина
необхідних в цьому випадку ОК, на думку ЕГ, є саме серед вибіркових компонентів ОП.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу вищої освіти. Цілі
освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій розвитку
спеціальності, ринку праці та вітчизняних ЗВО, проте, не знайшло підтвердження врахування іноземних ОП за
даним напрямком. Заявлені унікальні особливості ОП не в повній мірі забезпечуються обов'язковими ОК. Загалом,
ОП відповідає критерію, недоліки є незначними.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Загальний обсяг ОП складає 90 кредитів ЄКТС, обов’язкові компоненти - 64 кредити ЄКТС (71%), вибіркові 26
кредитів ЄКТС(29%), що відповідає вимогам законодавства для другого (магістерського рівня вищої освіти). Термін
освітньої складової складає 1 рік 5 місяці, що відповідає нормам, встановленим Законом України « Про вищу освіту»
та регламентується “Положенням про розроблення, затвердження, моніторинг, періодичний перегляд та закриття
освітніх програм”
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_rozroblennya,_zatverdzhennya,_monitoring_ta_zakrittya_osvitnih_
program.pdf. На сайті ЗВО представлено навчальний план для денної
https://odaba.edu.ua/upload/files/NP_GtZ_ZtK_M-21.pdf форми навчання, у якому сумарна кількість кредитів
становить 90 кредитів ЄКТС.

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

Зміст ОП має чітку структуру, ОК, що включені до ОП складають, логічну взаємопов’язану систему. ОК в цілому
дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. Послідовність та обсяги ОК
підпорядковані логіці навчання і викладання, що відображено у структурно-логічній схемі. Обов’язкові ОК,
включені до ОП у сукупності призводять до досягнення програмних результатів навчання. Аналіз робочих програм
та силабусів показав достатньо чітку організацію змістових тем та їх направленості, відсутність їх дублювання. Разом
з тим, серед змістовних тем ОК не знайшли відображення в достатній мірі, на думку ЕГ, можливості впровадження
геоінформаційних технологій, хоча цей напрямок ОП відносить до своїх особливостей. Також, враховуючи
магістерський рівень ОП, не знайшли реалізацію через представлені ОК в повній мірі питання формування науково-
дослідницьких компетентостей майбутнього випускника. В незначній мірі вони є представленими лише в змісті
ОК7, ОК5, ОК8. Під час зустрічі із фокус-групою здобувачів з’ясовано, що інтереси здобувача при визначенні
співвідношення фактичного навантаження та обсягу окремих ОК за ОП враховані та є збалансованими між собою.

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

Предметною областю ОП є галузь 19 “Архітектура та будівництво” та спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій».
79% обов’язкових освітніх компонент ОП спрямовані на поглиблене вивчення теоретичних основ, сучасних методик
і технологій землеустрою, питань раціонального використання земельних ресурсів, управління територіями, оцінці
нерухомості. Підбір обов'язкових ОК, що представлені в ОП, в повній мірі відповідає предметній області визначеній
для спеціальності. Поглиблений аналіз змісту відповідних ОК (робочі програми, силабуси, методичні вказівки, теми
кваліфікаційних робіт) підтверджує їх направленість предметній області. Освітні компоненти, що пропонуються до
вільного вибору здобувачів, також належать до предметної області спеціальності, пропонуючи здобувачам набути
додаткових вузьких компетентностей. Залучення до співпраці представників виробництва або паралельна
практична діяльність НПП, що забезпечують навчальний процес (доц. Колосюк А.А., доц. Стадніков В.В., доц.
Шушулков С.Д., Темний О.М.) дозволяють чітко втримувати спрямування ОП саме у визначеній предметній сфері.

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

Здобувачам вищої освіти забезпечено можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через
індивідуальний вибір освітніх компонентів з вибіркових блоків дисциплін, баз проведення практики за ОК
“Практична підготовка” та тем атестаційних кваліфікаційних робіт. Вивчення вибіркових дисциплін проводиться: з
першого навчального року (першого семестру). Здобувачі ОП мають змогу обирати дисципліни в обсязі не менш як
29% від загальної кількості кредитів ЄКТС ОП. Процес вибору вибіркових дисциплін здійснюється відповідно до
«Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін»
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_vivchennya_vibirkovih_navchalnih_distsiplin.pdf.
Згідно з цим Положенням мінімальна кількість студентів, що можуть сформувати навчальну групу з обраної
дисципліни складає 5 осіб для магістерського рівня вищої освіти. З урахуванням саме такої кількості студентів 2021
року набору питання забезпечення індивідуальної траєкторії кожного студента є складним. Разом з тим випускники,
які закінчили навчання в грудні 2021 року підтвердили можливість формування індивідуальної навчальної
траєкторії за даною ОП. Вибір дисциплін передбачає можливість обрання 7 - ми дисциплін з 13 запропонованих в
навчальному плані 2021 року, значна частина з яких є фаховими. На думку ЕГ, такий підхід з урахуванням стрімкого
розвитку галузі є доцільним і дозволяє зосередити увагу здобувачів на окремих вузьких фахових напрямках
забезпечивши певну їх “унікальність” на ринку праці. Індивідуальна освітня траєкторія здобувача забезпечується
відповідно до “Положення про індивідуальний навчальний план (НП) студента
https://odaba.edu.ua/upload/files/polozhennya_pro_ind.navch.plan_studenta.pdf, вибіркові дисципліни зазначаються
в індивідуальному навчальному плані. Експертній групі було надано приклад такого індивідуального плану
студента. Також під час роботи у фокус-групі Олена Мунтян зазначила, що здійснювала оформлення
індивідуального графіку навчання у зв’язку з поєднанням його та роботи за спеціальністю. Під час обговорень у
фокус-групах із студентами з’ясовано, що вибір дисциплін ними здійснюється заповненням спеціальної анкети.

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

Практична підготовка здобувачів вищої освіти за даною ОП відбувається згідно «Положення про організацію
практик студентів ОДАБА
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_praktik_studentiv_ODABA_1.pdf та ОП і передбачає
практичну підготовку у вигляді переддипломної практики, обсягом 6 кредитів або 180 годин, яка проводиться після
закінчення 2 семестру і є обов’язковим компонентом даної ОП. Практична підготовка спрямована на забезпечення
переважної кількості ПРН, а також в повній мірі забезпечує ЗК та ФК. Згідно навчального плану переддипломна
практика забезпечена робочою програмою практики, силабусом та методичними вказівками, розроблених
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кафедрою. За запитом ЕГ ЗВО було надано копії наказів щодо проведення переддипломної практики. Аналіз наказів
свідчить про відповідність баз практик предметній області та спеціальності. Під час зустрічей у фокус-групах
роботодавців та здобувачів вищої освіти відмічалося повна взаємодія між всіма сторонами в процесі проведення
таких практик. Матеріали, отримані під час практик, найчастіше є основними фактажними складовими
кваліфікаційних випускових робіт. Також аналіз навчального плану показує, що більше 50% передбачених
аудиторних годин складає практична підготовка у вигляді лабораторних та практичних занять. Під час зустрічі у
фокус-групі здобувачів вони відмічали їх задоволеність набутими компетентностями під час практичних та
лабораторних занять, проходження переддипломної практики. Варто відмітити, що здобувачі вищої освіти також
звертали увагу на активну роботу студентського гуртка на базі науково-дослідної лабораторії «Геоінформаційні
системи і технології», що займається питаннями застосування сучасних геоінформаційних технологій і виконувані
задання носять в більшості практичний прикладний характер.

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

ОП сприяє набуттю soft skills. Соціальні навички здобувачі набувають як в межах, так і поза межами освітнього
процесу: вивчення дисциплін, студентські конференції, семінари, культурні заходи із залученням студентського
самоврядування. Формуванню соціальних навичок сприяє діяльність, яка здійснюється здобувачами і академічною
спільнотою ЗВО: у студентському самоврядуванні, студентському профкомі. Формуванню соціальних навичок
сприяють такі освітні компоненти, як ОК1 «Професійна та цивільна безпека», ВК1, ВК2 «Філософія творчості»,
“Іноземна мова (спецкурс)”. Соціальні навички здобувачами (Soft Skills) також набуваються під час представлення та
захисту КР та КП з ОК4, ОК6, ОК7 і під час захисту кваліфікаційної роботи. Під час проходження переддипломної
практики роботодавці та здобувачі вищої освіти відмічали значну роль набуття в процесі навичок і компетентностей
критичного мислення, здатності навчатися протягом усього життя, креативного мислення, адаптивності,
міжособистісних відносин; вміння працювати в команді; тайм менеджменту.

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

Професійний стандарт відсутній. Компетентності та результати навчання, що передбачені ОП «Землеустрій та
кадастр» другого (магістерського ) рівня вищої освіти, відповідають сьомому рівню НРК.

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.

Обсяг освітньої програми та окремих ОК відображено в навчальному плані ОП. Вимоги щодо обсягів аудиторного
навантаження та самостійної роботи студентів регламентується «Положенням про організацію освітнього процесу
ОДАБА» https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf. В навчальному
плані відображено 18 дисциплін, 16 з яких вивчаються на першому році навчання, а такі ОК як “Практична
підготовка” та “Атестаційна робота” - на другому році, що відповідає як нормативним вимогам МОН, так і
внутрішнім документам ЗВО. Загальна кількість іспитів -3. Вони визначені для тих обов'язкових компонент ОП, які
є базовими для предметної області “Землеустрою та кадастру”. Такий же підхід визначено і для КП і КР, які
передбачені навчальним планом, що дозволяє досягнути цілей та програмних результатів навчання. Розподіл ОК
між семестрами підібрано таким чином щоб щотижневе навантаження здобувача освітнього ступеня магістра не
перевищувало 18 годин. Решта часу відводиться на СРС. Під час зустрічей у фокус-групах здобувачів, НПП та
сервісних служб було підтверджено реалістичність співвіднесення реального і декларованого навантаження в розрізі
кожного освітнього компоненту, можливість його якісного виконання у встановлених співідношеннях та термінах.

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.

Хоча за ОП «Землеустрій та кадастр» дуальна форма освіти не впроваджена, все ж існують достатньо гарні
передумови для її запровадження. Це підтверджується фактом паралельної роботи цілого ряду здобувачів за даним
предметним напрямком та достатньо тісними зв'язками з роботодавцями.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.
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Постійний зв'язок з виробництвом забезпечує однозначну відповідність змісту та наповнення ОК та ОП предметній
області. Активна робота студентського гуртка на базі науково-дослідної лабораторії «Геоінформаційні системи і
технології», що займається питаннями застосування сучасних геоінформаційних технологій і виконувані задання
носять в більшості практичний прикладний характер.

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

При розширенні контингенту студентів рекомендовано удосконалити процес обрання вибіркових дисциплін із
загального переліку вибіркових дисциплін Академії, враховуючи ОК інших ОП. ОП має значний потенціал
запровадження в подальшому дуальної освіти. Науково-дослідницька складова ОП магістерського рівня потребує
підсилення через зміст окремих ОК, особливо в частині навчально-методичних матеріалів.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Зауваження ЕГ в значній мірі дозволять покращити ОП та носять рекомендаційний характер. Частина зауважень
мають відношення лише до окремого року набору здобувачів. Загалом, ОП відповідає критерію, недоліки є
незначними.

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.

Прийом на навчання за ОП здійснюється на підставі нормативних документів ОДАБА
https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_ODABA_v_2021_rotsi_zi_zminami_ta_dopovnennyami.pdf;
https://odaba.edu.ua/upload/files/Perelik_konkursnih_predmetiv_magistr.pdf, які оприлюднюються у визначені
законодавством терміни. В цілому правила прийому є типовими для ЗВО України, є чіткими та зрозумілими та не
містять дискримінаційних положень. ЗВО обрало для прийому в магістратуру вагу 0,25 для єдиного вступного іспиту
з іноземної мови та 0,75 для фахового вступного випробування. Бал документа про базову вищу освіту при цьому
також враховується шляхом перерахунку за спеціальною шкалою. В цілому акцент ЗВО на підвищений вхідний
контроль з фахового вступного випробування є виправданим з огляду на необхідність застосовувати саме
спеціалізовані компетентності, що здобуваються на попередньому рівні освіти. Під час зустрічей з фокус-групами
здобувачів вищої освіти та студентського самоврядування вдалося пересвідчитися, що під час вступу вони були
поінформовані про його особливості, методи проведення вступних випробувань, а також специфіку їх оцінювання.

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

Для визначення спроможності абітурієнтів продовжувати здобуття освіти за ОП “Землеустрій та кадастр” ОКР
“Магістр” ЗВО проводить фахове вступне випробування. Програма такого випробування є доступною за посиланням
https://odaba.edu.ua/upload/files/193_magistr_ZtK_programa_2.pdf
https://odaba.edu.ua/upload/files/193_magistr_ZtK_programa_spivbesida_2.pdf. Аналіз Програми зазначених
фахових вступних випробувань ЕГ підтверджує спрямованість питань на перевірку готовності майбутнього
здобувача оволодіння новими компетентностями на більш вищому рівні освіти. Програма формується на підставі
обговорення на засіданні кафедри у присутності гаранта ОП з урахуванням пропозицій стейкхолдерів. Дисципліни
до фахового вступного випробування обираються, виходячи з фокусу ОПП, компетентностей та ПРН, які здобувають
здобувачі освітнього рівня «магістр». Завдання фахового вступного випробування містять 50 тестових питань з
основних дисциплін, які формують компетентості Стандарту вищої освіти на бакалаврському рівні спеціальності 193
“Геодезія та землеустрій”. На думку ЕГ вимоги до вступників на ОПП, що закладено у Програмі фахового вступного
випробування, є дієвим способом формування контингенту.
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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.

Процес визнання результатів навчання вступників, що отримали їх в інших ЗВО, регулюється «Правилами прийому
до ОДАБА»
https://odaba.edu.ua/upload/files/Pravila_priiomu_do_Odeskoi_derzhavnoi_akademii_budivnitstva_ta_arhitekturi_v_2
021_rotsi_1.pdf , «Положенням про організацію освітнього процесу ОДАБА»
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2.pdf «Положенням про
академічну мобільність учасників освітнього процесу»
https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_akademichnu_mobilnist_1.pdf. Цими документами встановлено
порядок визначення академічної різниці, яка встановлюється на підставі поданих документів про виконання ОП
через аналіз набутих компетентностей та кваліфікацій на підставі поданих документів про виконання ОП
(академічна довідка, виписка із відомостей). Механізм також надає право на атестацію з цієї дисципліни в межах
встановленого обсягу академічної різниці у разі незгоди особи з рішенням про перезарахування певної дисципліни .
За даною ОП прикладів визнання результатів навчання інших ЗВО або отриманих під час академічної мобільності
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.

Механізм визнання результатів навчання отриманих в неформальній освіті регламентує “Положення про порядок
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті ОДАБА”
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozh_viznannya_rezultativ_neformalnoi_osviti.pdf). В цьому Положенні
процедура чітко описують процедуру визнання результатів навчання отриманих в такий спосіб. Під час спілкування
з фокус-групою НПП було встановлено, що вони володіють інформацією про можливість зарахування результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті, хоча процедура не застосовувалась за даною ОП. Фокус-група
здобувачів вищої освіти за даною ОП, на нашу думку, також була ознайомлена з можливостями застосування
відповідних процедур до зарахування результатів неформальної освіти. При цьому випадків застосування такої
процедури за даною ОП не наводили, але наводили приклад зарахування сертифікату з іноземної мови рівня B2 на
бакалаврському рівні. Це свідчить, що в ЗВО цей механізм є працездатним.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Чітке розуміння гарантом ОП, НПП сучасних тенденцій розвитку галузі та предметної області дозволяє формувати
якісні вимоги до відбору майбутніх здобувачів за даною ОП через актуальні програми фахових вступних
випробувань. Варто відмітити формування основного акценту при вступі на дану ОП на фахові компетентності
абітурієнта шляхом застосування вагового коефіцієнта 0,75 для фахового вступного випробування.

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

Також, на думку ЕГ, “Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
ОДАБА” варто було б розширити можливостями зарахування не лише цілих дисциплін, а можливо і окремих тем чи
модулів.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

В цілому за Критерієм 3 ЗВО дотримується загальноприйнятих процедур і механізмів доступу до освітньої програми.
Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої програми. Визначені
чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, але така практика
перезарахування поки відсутня. Також, на думку ЕГ, “Положення про порядок визнання результатів навчання,
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отриманих у неформальній освіті ОДАБА” варто було б розширити можливостями зарахування не лише цілих
дисциплін, а можливо і окремих тем чи модулів.

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.

Принцип студентоцентрованого підходу при побудові освітнього процесу в ОДАБА реалізується через «Положення
про організацію освітнього процесу ОДАБА» (https://bit.ly/3kGDQCM), «Положення про студентське
самоврядування ОДАБА»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_studentske_samovryaduvannya_v_ODABA_compressed.pdf)
Освітній процес за ОП в загальному проходить з використанням традиційних форм навчання (лекцій, практичних
робіт, консультацій та самостійного навчання студентів). При цьому відповідно до наданого ЗВО навчального плану
практичні заняття складають більше 50% навчальних занять, що є важливим для здобуття достатніх практичних
навичок. Наявність переддипломної практики також сприяє досягненню заявлених у ОП ПРН. Визнання
результатів неформальної освіти, як один із чинників реалізації академічної свободи, передбачений відповідними
нормативними документами ОДАБА, але лише у вигляді зарахування окремої дисципліни в цілому. Варто
відмітити, що на основі опитувань здобувачів ефективними вони вважають заняття з використанням різних засобів
візуалізації та активної індивідуально-групової комунікації, а НПП намагаються впроваджувати дані методи в
навчальний процес. Навчальний процес за цією ОП є реальним. У фокус-групах студентського самоврядування та
сервісних підрозділів ЗВО підтвердили вибір форм і методів навчання і викладання з урахуванням інтересів
здобувачів.

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 щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, критеріїв оцінювання у межах окремих ОК
наведена у силабусах. Доступ до силабусів та методичних вказівок для здобувачів є можливим через сайт ЗВО. Слід
зазначити, що за всіма ОК силабуси дають чітке уявлення про зміст ОК, результати навчання, контрольні заходи.
Робочі програми та силабуси розроблені в 2021 році і є актуальними за формою. ПРН заявлені в силабусах чітко
відповідають ПРН ОП. В опитаних фокус-групах НПП та здобувачів підтверджувалось, що всі учасники освітнього
процесу на початку вивчення кожної із ОК отримують достатню кількість інформації щодо особливостей, цілей,
змісту, програмних результатів навчання та критеріїв оцінювання і це є звичною практикою ЗВО. В електронній
бібліотеці ОДАБА є інформація у вигляді електронної бази з комплексами навчально-методичного забезпечення
(https://odaba.edu.ua/library). Після аналізу інформації, що міститься в в даній електронній базі було встановлено,
що не всі ОК ОП мають такі комплекси або не забезпечені в повній мірі. Разом з тим у фокус-групах НПП та
здобувачів знайшло підтвердження повне забезпечення навчально-методичними матеріалами через інші засоби
комунікації (електронні пошти, соціальні мережі та групи). В зв'язку з цим ЕГ вважає, що ЗВО варто звернути увагу
на універсальні навчальні платформи (типу Moodle) з метою формування повноцінного освітнього середовища та
можливості здобувачів долучатися до отримання навчально-методичних матеріалів на постійній основі.

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

В ОП «Землеустрій та кадастр» окремо не передбачено ОК, які мають науково-дослідницьку спрямованість. Разом з
тим елементи наукових досліджень втілюються в освітні компоненти ОП «ГІС в управлінні територіями»,
«Раціональне використання та охорона земель», «Кадастр природних ресурсів», «Управління земельними
ресурсами», «Ринок та оцінка нерухомості». Аналіз силабусів підтверджує органічне поєднання навчання і
дослідження за цими ОК. Свідченням поєднання навчання та досліджень за ОП є також участь студентів в
конференціях та наявність спільних публікацій у фахових виданнях спільно з викладачами випускової кафедри. Як
приклад, результати таких спільних публікацій: https://odaba.edu.ua/upload/files/2020.pdf;
https://odaba.edu.ua/upload/files/2021.pdf; https://bit.ly/3kM7yGm Під час зустрічей у фокус-групах здобувачів та
НПП було відзначено, що підготовка наукових статей, тез конференцій, доповідей є обов'язковою частиною
підготовки магістра за даною ОП. Аналіз наданих випусковою кафедрою тем кваліфікаційних робіт також
підтверджує їх науково-дослідницьку направленість, що відповідає рівню вищої освіти, спеціальності та цілям ОП.

4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.
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Аналіз відповідності змісту освіти науковим досягненням та сучасним практикам у галузі ЕГ здійснювала за
силабусами ОК. Слід зазначити, що в значній мірі розглянуті силабуси направлені на висвітлення сучасних
наукових практик та досягнень. На випусковій кафедрі існує практика щорічного оновлення змісту освітніх
матеріалів із залученням стейкхоледів та інших представників галузі землеустрою та кадастру, які є потенційними
роботодавцями. Такі рішення, наприклад, затверджувалися на засіданні кафедри геодезії та землеустрою (прот.
№10 від 26.02.21 р.) і схвалювалися методичною комісією інституту (прот. №10 від 30.06.21 р.). Також слід
відмітити позитивною практикою впровадження результатів дисертаційних наукових досліджень
доц.Константінової О.В. в ОК4 «Кадастр природних ресурсів» та ОК9 «Ринок та оцінка нерухомості» та дослідження
ст.викл. Шушулкова С.Д. відповідно в ОК5 «Раціональне використання та охорона земель» та ВК «Моніторинг
навколишнього середовища урбанізованих територій». Слід відзначити також, що НПП які здійснюють викладання
за ОП, є активними учасниками різноманітних професійних та практичних заходів, що проводяться на теренах
України («Геофорум», «GISTECH», «Геопростір») та за її межами (INTERGEO, Німеччина), що також дозволяє їм
бути обізнаними в сучасних напрямках розвитку галузі та впроваджувати сучасні досягнення в ОК ОП.

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

Міжнародна діяльність ОДАБА базується на положеннях 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_2.pdf.ОДАБА входить до складу
Асоціації вузів «Signatory Universities» та «Talloires Network Signatory Members»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Strategiya_internatsionalizatsii_diyalnosti_akademii_na_2021-2025_rr..pdf.) Під час
зустрічі з представниками сервісних структурних підрозділів представник відділу міжнародних зв'язків повідомила
про міжнародну співпрацю за спеціальністю 193 “Геодезія та землеустрій” з Державним аграрним університетом
Молдови, Державною вищою техніко-економічною школою ім.Б.Маркевича (РП Польща), та підписаним договором
з Варшавською політехнікою (кафедра геодезії та картографії). ЗВО планує реалізовувати програму ERASMUS+ саме
з останнім університетом. Викладачі випускової кафедри періодично беруть участь у міжнародних науково-
практичних конференціях (д.е.н. Калина Т.Є. та к.е.н. Константінова О.В. - міжнародна виставка INTERGEO). Тому
ЕГ вважає, що у ЗВО створено достатні передумови для поглиблення рівня інтернаціоналізації діяльності за даною
ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Існує практика стимулювання та підтримки участі здобувачів в наукових дослідженнях, конференціях, публікаціях
статей та тез.

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

Відсутність єдиної навчальної платформи не дозволяє формувати єдине освітнє середовище, що не є зручним,
особливо для здобувачів заочної форми навчання. ЕГ вважає, що ЗВО варто звернути увагу на універсальні
навчальні платформи (типу Moodle) з метою формування повноцінного освітнього середовища та можливості
здобувачів долучатися до отримання навчально-методичних матеріалів на постійній основі.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ЕГ зазначає, що навчання і викладання за ОП здійснюється реально і на достатньому рівні. Форми і методи
навчання, вчасне інформування здобувачів про кожну ОК дозволяють забезпечити досягнення визначених ПРН. А
систематичне оновлення змісту ОК на основі сучасних досягнень науки та виробництва в даній предметній області
дозволяє готувати фахівців високого рівня. В цілому за Критерієм 4 є окремі недоліки, які не носять критичний
характер.
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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.

Здійснення контрольних заходів за ОП регламентоване у “Положенні про організацію освітнього процесу ОДАБА»
(https://bit.ly/3kGDQCM), “Положенні про систему оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти”
(https://bit.ly/3FcNtCF) та “Положенні про внутрішнє забезпечення якості освіти” (https://bit.ly/3s8m0g0). У ЗВО
передбачені такі форми контролю як вхідний (стартовий/нульовий), поточний та підсумковий. Поточний контроль
проводиться у формі усного опитування або письмового експрес-контролю на практичних заняттях та лекціях,
виступів здобувачів при обговоренні питань на семінарських заняттях, звітів про практику, рефератів тощо.
Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію здобувачів освіти. Семестровий
контроль проводиться у формах семестрового екзамену або заліку (диференційного) в обсязі навчального матеріалу,
визначеного її навчальною програмою і в терміни, передбачені навчальним планом та графіком навчального
процесу. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів за кількісними критеріями здійснюється за національною
шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, незараховано); 100-бальною шкалою та шкалою
ECTS (А, В, С, D, E, FX,F). Робота у фокус-групах показала, що здобувачі ознайомлені з системою поточного та
підсумкового контролю успішності. Форми контрольних заходів детально визначається силабусом кожної ОК, з
якими здобувачі обов’язково ознайомлюються на першому занятті відповідної дисципліни (https://bit.ly/3ydPcWN),
та навчальному плані. Форми контрольних заходів є чіткими та зрозумілими. На думку експертної групи зазначені
форми контрольних заходів дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання як
для окремого освітнього компоненту так і освітньої програми в цілому. У ЗВО методом опитувань здійснюється збір
інформації щодо зрозумілості здобувачами критеріїв оцінювання. Водночас створення єдиного віртуального
середовища для навчання може покращити збір інформації щодо чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти і його вдосконалення в майбутньому.

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

Стандарт освіти за даною ОП відсутній. Форма атестації здобувачів освіти передбачає написання та публічний захист
кваліфікаційної роботи. Така форма атестації є загальновизнаною. За даною ОП існує практика обов’язкового
залучення здобувачів до наукової роботи, а саме як мінімум однієї публікації до захисту кваліфікаційної роботи, що
відзначаємо як позитивну практику. Публічний захист кваліфікаційної роботи проходить на засіданнях
екзаменаційної комісії. Порядок атестації регулює “Положення про порядок створення та організацію роботи
екзаменаційної комісії в Одеській державній академії будівництва та архітектури” (https://bit.ly/3LLrwwZ). Вимоги
до структури, змісту, обсягу, оформлення та захисту регламентуються “Положенням про атестаційну випускну
роботу на здобуття освітнього ступеня магістра”
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_atestatsiynu_vipusknu_robotu_magistr_1.pdf).

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

Процедура проведення контрольних заходів визначена “Положенням про систему оцінювання знань та вмінь
здобувачів ВО” (https://bit.ly/3FcNtCF), а також “Порядком проведення семестрового контролю із застосуванням
дистанційних технологій навчання” (https://bit.ly/3OVjovH). Під час дистанційного навчання окрім оприлюднених
документів та загальнодоступної інформації (https://bit.ly/3ydPcWN) між НПП та здобувачами відбувається
взаємодія у месенджерах та поштою. Рекомендуємо реалізувати для ОП єдине електронне освітнє середовище для
стандартизації і розширення можливостей взаємодії здобувачів та НПП. Об’єктивність екзаменаторів, а також
порядок оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів регламентується “Положенням про
систему оцінювання знань та вмінь здобувачів ВО” (https://bit.ly/3FcNtCF). Під час роботи у фокус групах
встановлено, що здобувачі ознайомлені з можливістю оскарження результатів та можливістю посилення
об’єктивності результатів атестації інших ОПП, що регламентовано Положенням
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_ekzamenatsiynu_komisiyu_1.pdf). Оскарження результатів
оцінювання здійснюється в письмовій формі від здобувача вищої освіти на ім’я директора ННІ. За даною ОП
випадків оскарження результатів контрольних заходів, а також застосування процедур врегулювання конфлікту
інтересів не зафіксовано.

4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під
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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 визначені у “Кодексі академічної
доброчесності” (https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf) та “Положенні про внутрішнє
забезпечення якості освіти” (https://bit.ly/3s8m0g0). Робота у фокус-групах підтвердила розуміння процедур
дотримання академічної доброчесності, що зокрема сприяє запобіганню та виявленню текстових збігів в
академічних роботах здобувачів вищої освіти та працівників. Перевірка на плагіат кваліфікаційних робіт
виконується з використанням системи Unicheck, яка перевіряє текстові документи на наявність запозичених частин
тексту з відкритих джерел в Інтернет і внутрішньої бази ЗВО. Обов’язковими для перевірки системою Unicheck є
кваліфікаційні роботи та навчально-наукові праці ЗВО. Під час роботи у фокус-групах зрозуміло, що як здобувачі,
так і НПП розуміють важливість академічної доброчесності та ознайомлені з наслідками при порушенні академічної
доброчесності, що передбачені в нормативних актах та документах ЗВО. ЗВО у цілому популяризує академічну
доброчесність через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості, що підтвердилося у роботі в фокус-
групах. Такі заходи відбуваються переважно під час викладання ОК, написання робіт та загального інформування.
Під час роботи у фокус-групах повідомлено, що оригінальність текстів на кафедрі встановлено на рівні 80 %.
Декілька кваліфікаційних робіт минулого року були повернуті після першого огляду на унікальність, але у цілому
повторно після доопрацювання пройшли цей поріг оригінальності. Така процедура передбачена у «Положенні про
атестаційну випускну роботу (магістр)» (https://bit.ly/38YQbPT): «У випадку виявлення недопустимої кількості
кількості у роботі, її повертають на доопрацювання». У “Кодексі академічної доброчесності” передбачена
відповідальність здобувачів, включно з можливим відрахуванням із ЗВО за порушення академічної доброчесності. У
цілому ЕГ повідомили, що за даною ОП не зафіксовано фактів порушення академічної доброчесності.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

-

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

Рекомендуємо ЗВО створити єдине віртуальне середовище для навчання, що може покращити як збір інформації від
здобувачів, так і дати технічний апарат для проведення підсумкових контролів у дистанційному режимі у випадку
такої необхідності.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність регулюються рядом документів
у ЗВО. Робота у фокус групах підтверджує хорошу обізнаність здобувачів та НПП у змісті цих документів. Водночас
рекомендуємо ЗВО створити єдине віртуальне середовище для навчання, що може покращити як збір інформації від
здобувачів, так і дати технічний апарат для проведення підсумкових контролів у дистанційному режимі у випадку
такої необхідності. На думку експертної групи критерій 5 відповідає рівню В.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Аналіз інформації про залучених до викладання на ОП НПП, за матеріалами СО (таблиця 2), аналіз їх науково-
педагогічної активності (публікації, підвищення кваліфікації) дозволяють стверджувати, що вони здатні
забезпечувати досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання. Так д.е.н.Калина Т.Є. є
керівником держбюджетної наукової теми «Науково-методичні принципи організації використання та охорони
земель на регіональному рівні (номер державної реєстрації 0118U006759. Доц. Колосюк А.А., доц. Стадніков В.В.,
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ст.викл. Шушулков С.Д. окрім викладання в ЗВО також здійснюють практичну діяльність як професіонали-
практики (сертифікований фахівець з оцінки землі та нерухомості, сертифікований інженер-геодезист та інженер-
землевпорядник). За запитом ЕГ гарантом надані скановані копії підтверджуючих документів щодо підвищення
кваліфікації НПП, які викладають на даній ОП (документи завантажено в систему). Інформація про викладачів
кафедри також є за посиланням https://odaba.edu.ua/academy/institutes-and-faculties/esibit-/geodesy-and-land-
management ЕГ відмічає, що академічна та/або професійна кваліфікація викладачів в повній мірі відповідає цілям
та програмним результатам ОП.

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

Процедура конкурсного добору викладів регламентується «Положенням про порядок проведення конкурсного
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників»
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_provedennya_konkursnogo_vidboru_pri_zamishchenni_vakantnih_posad_
naukovo-pedagogichnih_pratsivnikiv_ODABA_2020_1.pdf. Вимоги до претендентів встановлюються відповідно до
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Кандидатури претендентів попередньо обговорюють на
відповідній кафедрі та передаються до конкурсної комісії. Конкурсна комісія має право ухвалювати остаточне
рішення стосовно претендентів на посади старших викладачів, викладачів та асистентів. Вчена рада Академії обирає
таємним голосуванням на посади завідувача кафедри, професора, директора бібліотеки. Вчена рада інституту
обирає таємним голосуванням на посади доцентів. Студенти залучені до обрання науково-педагогічних працівників
через їх залучення до відповідних Вчених рад. Працездатність таких процедур та їх дієвість обговорювалися на
зустрічах з фокус-групами науково-педагогічних працівників та сервісними підрозділами.

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

Роботодавці активно залучаються до реалізації даної ОП. Таке залучення відбувається на всіх етапах реалізації ОП
(стажування науково-педагогічних працівників, розробка та вдосконалення освітніх програм, навчальних планів,
силабусів ОК, проведення переддипломної практики, узгодження тематики атестаційних робіт та курсових робіт
(проектів), надання вихідних матеріалів для виконання робіт здобувачами, у проведенні атестації здобувачів,
наданні у користування на безоплатній основі професійного топографо-геодезичного обладнання та ліцензійного
ПЗ). Так вагомий обсяг наукових досліджень здобувачів та проведення практичних занять із застосуванням
сучасних ГІС-технологій проводиться на базі НВП «Високі технології» та ТОВ “Архізем”, робота з сучасним
геодезичним обладнанням на базі МПП «Землеустрій», ФОП "Шушулков С.Д." Таку тісну співпрацю під час зустрічі
у фокус-групах роботодавців, НПП, здобувачів, менеджменту ЗВО підтвердили всі сторони.

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

ЕГ відмічає, що частина НПП, що здійснюють викладання за ОП є також визнаними (сертифікованими)
професіоналами-практиками, експертами галузі. На ОП «Землеустрій та кадастр» працюють викладачі, які
паралельно здійснюють практичну діяльність за фахом: доц. Колосюк А.А., доц. Стадніков В.В., ст.викл. Шушулков
С.Д. Під час опитування у фокус-групі здобувачів підтверджувалось проведення ними як окремих ОК (а саме ОК8,
ОК9, ОК6), так і проведення окремих занять з ОК5 (Темний О.А.). Також здобувачі відмічали, що їм надавалися як
сучасні вихідні дані для виконання робіт, так і використовувалася матеріально-технічна база підприємств та
організацій. Частині здобувачів по закінченню навчання за ОП були запропоновані робочі місця на цих же
підприємствах. На нашу думку, це є гарний приклад коли сфера реального виробництва у тісній взаємодії з ЗВО
готує власні кадри під свої специфічні завдання.

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

Існуюча в ЗВО система професійного розвитку викладачів дозволяє у повній мірі автономно підвищувати
професійну кваліфікацію кожному викладачеві. В ОДАБА створена система професійного розвитку (ПР) викладачів,
яка регламентується «Порядком підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників»
https://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok_pidvishchennya_kvalifikatsii_naukovo-pedagogichnih_pratsivnikiv.pdf .
Питання професійного розвитку викладачів також є одним із критеріїв, що враховується при конкурсному відборі
на посади науково-педагогічних працівників та їх внутрішньому рейтингуванні. При зустрічі у фокус-групах
керівництва ОДАБА, сервісних (допоміжних) служб, науково-педагогічних працівників було підтверджено, що ЗВО
надає всебічну інформаційну підтримку про професійні, наукові та просвітницькі заходи, які відбуваються в Україні
і світі. Розроблена в ЗВО система сприяння професійному розвитку викладачів включає: фінансування відряджень
на участь в конференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах, галузевих радах тощо; друк за кошт академії
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авторефератів при захистах дисертацій, друк монографій, підручників та посібників; преміювання НПП; надбавки
за особливі досягнення, або напруженість в роботі; викладачі мають можливість поєднувати викладацьку діяльність
з роботою в реальному секторі.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

ОДАБА стимулює розвиток викладацької майстерності. В академії заохочення викладачів за досягненнями у фаховій
сфері регламентується: “Положенням про преміювання працівників Одеської державної академії будівництва та
архітектури https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozhennya_pro_premiyuvannya_pratsivnikiv_ODABA.pdf . НПП
подаються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними
преміями, знаками, грамотами та іншими видами морального і матеріального заохочення. При зустрічах в фокус-
групах керівництва ЗВО та НПП було підтверджено факти такого заохочення. Стимулювання розвитку викладацької
майстерності здійснюється в більшій мірі лише на рівні кафедри. Зокрема на рівні кафедри щосеместрово
проводиться взаємовідвідування занять викладачів, організовуються відкриті лекції, майстер-класи, тренінги за
участю експертів у сфері професійної діяльності. На думку ЕГ, обмін позитивними практиками відбувається в цьому
випадку лише на рівні кафедри. Рівень викладацької майстерності береться до уваги конкурсною комісією ОДАБА
при прийнятті рішення щодо продовження трудових відносин/зайняття вакантної посади НПП, в тому числі на
основі результатів опитування студентів. Разом з тим ЕГ проаналізувавши відкриту інформацію на сайті Академії не
виявила постійно діючої системи розвитку чи підвищення викладацької майстерності на рівні ЗВО, обміну
найбільш вдалими практиками викладацької майстерності між кафедрами.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Кадрове забезпечення ОП є достатньо сильним за рахунок прямого залучення роботодавців у всі сторони
навчального процесу. Це приклад вдалої практики формування силами реальної виробничої сфери “власного”
випускника.

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

За результатом аналізу відкритих джерел інформації ЕГ не виявила постійно діючої системи розвитку чи
підвищення викладацької майстерності на рівні ЗВО, як, наприклад, школи педагогічної майстерності чи аналогічні
внутрішні інструменти провідних ЗВО України. Така робота ведеться, найвірогідніше, лише на рівнях кафедр.
Рекомендується можливо започаткувати таку роботу або запланувати окремі заходи.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Людські ресурси, що задіяні в ОП, дозволяють в повній мірі забезпечувати реалізацію цілей та завдань ОП на
високому рівні. Рекомендації ЕГ стосуються незначних організаційних моментів на рівні ЗВО.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Під час огляду матеріально-технічних ресурсів у дистанційному режимі та оглянувши додаткові документи надані
ЗВО, експертна група вважає, що матеріально-технічні ресурси в цілому дозволяють досягнути зазначених цілей та
програмних результатів навчання. Освітня діяльність здобувачів ОП забезпечується достатньою кількістю
аудиторій, спеціалізованого обладнання та ліцензійних програмних продуктів (Delta/Digitals 5 ліцензій, ГІС-6,
ArcGIS, тощо), навчально-наукових лабораторій кафедри "Геодезії та землеустрою" та навчально-методичними
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лабораторіями. На кафедрі геодезії та землеустрою в освітньому процесі використовуються дві науково-дослідні
лабораторії такі як: науково-дослідна лабораторія «Забезпечення геодезичного моніторингу в процесі будівництва
та експлуатації будівель та споруд» і спеціалізована лабораторія «Геоінформаційні системи і технології». Також
здобувачі підтвердили, що мають вільний доступ до фондів та електронних каталогів наукової бібліотеки ЗВО та
постійний зв’язок з викладачами кафедри. Участь практиків та професіоналів в навчальному процесі, підсилення
ними матеріально-технічної бази відзначається як позитив цієї ОП. Програмні продукти та обладнання достатні для
освоєння ОП “Землеустрій та кадастр”. Водночас під час зустрічей НПП та у відомостях СО особливу увагу приділено
унікальності ОП “Землеустрій та кадастр” із поглибленими знаннями і володінням сучасними геоінформаційними
технологіями. Зародки такого підходу відчутні, особливо їх підштовхують та просувають стейкхолдери, що
підтвердилося у відповідній фокус-групі. Проте на сьогодні, на думку експертної групи, за даною ОП ГІС-напрям ще
недостатньо тісно імплементований у навчально-методичне забезпечення ОП та потребує підсилення. Водночас як
вектор розвитку цієї ОП, на думку експертної групи, він обраний вдало і має перспективи до розвитку.

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

Під час роботи у фокус-групах здобувачі та НПП підтвердили те, що їм забезпечений безоплатний доступ до
аудиторій ЗВО, гуртожитків, мережі Інтернет та книжкових фондів у бібліотеці, спортивних залів, тощо. Також
здобувачі мають можливість для самостійної роботи на персональних комп’ютерах поза розкладом учбових занять.
Бібліотека (https://odaba.edu.ua/library) академії має online доступ до баз даних Scopus та Web of Science. Також для
здобувачів реалізований вільний доступ до обладнання лабораторій та відповідного програмного забезпечення за
спеціальністю. Під час роботи у фокус групах повідомлено, що до окремих лабораторій з цінним обладнанням (ауд.
609, 913) забезпечується доступ лише з викладачем, та це не заважає здобувачам повноцінно освоювати матеріал.

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.

Освітнє середовище ЗВО є безпечним для життя і здоров’я, що зокрема забезпечується роботою відділу охорони
праці, експлуатаційно-технічним відділом, відділом охорони. Фокус-групи студентського самоврядування та
здобувачів підтверджують їх співпрацю з адміністрацією з метою покращення студентського середовища та
реалізації студентських ініціатив і показують загальну задоволеність цими умовами. Також як мінімум щорічно
здійснюється опитування серед здобувачів вищої освіти щодо їх потреб та інтересів
https://odaba.edu.ua/students/questionnaire. За результатами опитування студенти позитивно оцінюють освітню
підготовку в академії, а також рівень соціальної, організаційної (73,0%) та інформаційної підтримки (77,1%). У
фокус-групах наведені приклади покращення умов у гуртожитку на запит до студентського самоврядування та
розгортання ГІС-лабораторії на спільний запит з роботодавцями до ЗВО. Під час огляду матеріально-технічного
забезпечення також повідомлено про систему пожежної безпеки у ЗВО та показана наявність відповідних засобів.
Для безпеки персоналу в ЗВО здійснюється дезінфекція приміщень, скринінги температури, наявні дезінфектори, а
також здійснена вакцинація персоналу. Психологічна підтримка здобувачів здійснюється психологом-
консультантом Биковою Світланою, особисті контакти на офіційному вебсайті ЗВО (https://odaba.edu.ua/students).
На важливості, актуальності й ефективності гуртків психологічної підтримки та роботи психолога під час зустрічей
наголосила Кадієвська Ірина.

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

У загальному у ЗВО “Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА” (https://bit.ly/3kGDQCM) регламентує
освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що
навчаються за ОП. Інформаційна підтримка здійснена через офіційний вебсайт ОДАБА (https://odaba.edu.ua/), сайт
(https://bit.ly/3w8c5bs) та Інстаграм (https://bit.ly/37glDJ0) випускової кафедри, чати між НПП та здобувачами у
соціальних мережах, тощо. У кожній групі є куратор, який здійснює підтримку здобувачів з будь-яких питань.
Соціальну підтримку студентів забезпечує первинна профспілкова організація здобувачів академії. З питань
працевлаштування випускників консультативну підтримку здійснює відділ зв'язку з виробництвом та маркетингу. З
правових питань студенти мають можливість отримати консультації у юриста ОДАБА. Також неодноразово
зверталась увага на те, що студентство залучене до культурних заходів, які проводяться в академії під час очного
навчання. У ході роботи у фокус-групах, у цілому, встановлено задоволеність здобувачів освітньою, організаційною,
інформаційною, консультативною та соціальну підтримку з боку ЗВО.

5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.
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За даною ОП особи з особливими потребами не навчаються. У ЗВО розроблено “Порядок супроводу (надання
допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп
населення під час перебування на території ОДАБА” (http://odaba.edu.ua/upload/files/Poryadok.pdf). У ЗВО
передбачене отримання індивідуальних графіків відвідування занять для осіб з особливими потребами. Під час
огляду матеріально-технічної бази та роботі у фокус групах наголошено, що для маломобільних груп населення
створені умови відповідно до будівельних норм, державних стандартів та правил: чотири навчальних корпуси та три
гуртожитку обладнані пандусами.

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.

Основними документами для врегулювання конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних з сексуальними
домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо) є “Положення про врегулювання конфліктних ситуацій”
(https://bit.ly/381XVkm) та “Положення про запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов’язаних із
сексуальними домаганнями і дискримінацією в ОДАБА”
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Polozh_pro_zapobigannya_.pdf). Інформації про конфліктні ситуації під час роботи
у фокус групах не надходило. Здобувачі на зустрічі були обізнані із можливістю вирішення конфліктних ситуацій у
цілому: повідомлені, що за результатами апеляції вона розглядається комісією з трьох осіб, а оцінка по роботі не
може бути зменшена. Також студентське самоврядування повідомило, що повідомлень щодо сексуальних домагань,
дискримінації чи корупції на цій ОП не було. Додатково у ЗВО існує “Антикорупційна програма ОДАБА”
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Antikorupcyna-programa-akademyi-1.pdf), яка включає затвердження Плану
заходів щодо боротьби з корупцією в межах Академії
(https://odaba.edu.ua/upload/files/Plan_zahodiv_shchodo_profilaktiki_habarnitstva,_koruptsii_2020-2021_n.r.pdf).
Особи, винні в порушенні положень цієї Антикорупційної програми, а також Закону, можуть бути притягнуті до
дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової або кримінальної відповідальності. Розгляд скарг і звернень у
ОДАБА повідомляється письмово або усно та відбувається шляхом особистого прийому громадян керівництвом
Академії.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Участь практиків та професіоналів в навчальному процесі, підсилення ними матеріально-технічної бази.

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

Хоча у ЗВО присутні достатні матеріально-технічні ресурси з ГІС-напряму для забезпечення зазначених ПРН цієї
ОП, рекомендуємо підсилити та ширше відобразити ГІС-напрям у навчально-методичному забезпеченні. Ця
рекомендація спричинена заявленою унікальністю, що полягає у поглиблених знаннях володінням сучасними
геоінформаційними технологіями у галузі землеустрою та кадастру.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), забезпечують
досягнення визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання, проте потребує
підсилення ГІС-напрям у навчально-методичному забезпеченні, щоб у повній мірі відповідати заявленій
унікальності ОП. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів. ЗВО забезпечує безоплатний
доступ викладачів і здобувачів до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання.
Водночас рекомендуємо створити єдину електронну платформу для навчання здобувачів. У закладі розроблена
політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій, про які відомо здобувачам та НПП. Також у ЗВО наявні
умови для навчання осіб з особливими потребами. У цілому за цим критерієм рівень відповідності - В.
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Серед основних документів процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП у
ЗВО є такі: “Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, періодичний перегляд та закриття освітніх
програм» (https://bit.ly/38T2f5k), “Положення про організацію освітнього процесу ОДАБА”
(https://bit.ly/3kGDQCM), “Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти» (https://bit.ly/3s8m0g0),
«Положення про гаранта освітньої програми» (https://bit.ly/3MUdZDu). Процедура викладена у документах
підтверджується під час роботи у фокус-групах. Положенням передбачено перегляд ОП не рідше ніж один раз на
п’ять років. Проектна група розробляє та переглядає ОП, оприлюднює її на офіційному веб сайті ОДАБА за один
місяць до її затвердження та надає на обговорення на засідання випускової кафедри та Вченої ради інституту.
Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм, формуються у результаті зворотного зв’язку з науково-
педагогічними працівниками, здобувачами, випускниками і роботодавцями. Протягом одного тижня після
закінчення громадського обговорення(https://odaba.edu.ua/academy/public-information/public-discussion/op-project)
на сайті оприлюднюються пропозиції змін до ОП. ОП «Землеустрій та кадастр» схвалено Вченою радою Академії
(протокол №8 від 02.06.2021 р.), розроблялась протягом 2020-2021 рр. на заміну ОП «Землеустрій та кадастр»
схваленої Вченою радою Академії (протокол № 11 від 20.06.2020 р.), внаслідок результатів опитування та
пропозицій студентів, випускників, викладачів, роботодавців. Серед відчутних змін виявлено наступні: змінено
перелік обов’язкових дисциплін: до обов’язкових додано ОК2 «Нормативно правове регулювання у сфері геодезії та
землеустрою», розширено перелік вибіркових компонент, додано: Управління природоохоронною діяльністю,
Моніторинг навколишнього середовища урбанізованих територій, Геоматика в моніторингу довкілля та оцінці
загрозливих ситуацій, Інфраструктура геопросторових даних, ГІС земельного кадастру, Сучасні геодезичні прилади
та технології (протокол № 10 від 26.02.2021, протокол № 12 від 06.05.2021р.). Затверджена ОП розміщена на сайті
ОДАБА (https://bit.ly/3ydPcWN).

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

Під час роботи у фокус-групах підтвердилося те, що здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи
студентського самоврядування залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми, а саме враховані їх
пропозиції змісту ОК «Економіка природокористування» та додано ВК «Інфраструктура геопросторових даних».
Також відзначимо залученість здобувачів до студентських олімпіад під керівництвом Константінової Олени та
студентських наукових робіт, яка дозволяє їм фахово пропонувати зміни до ОК. Фокус-група студентського
самоврядування підтвердила встановлену політику керівництва закладу щодо залученості здобувачів до участі у
діяльності Вчених рад інститутів, Вченій раді академії до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур
забезпечення її якості. Також існує процедура опитувань здобувачів з якості ОП, а результати аналізуються та
обговорюються на засіданнях кафедри (протокол №10 від 26.02.2021р.).

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

У цілому під час роботи у фокус-групах та оглянувши додаткові документи чітко зрозуміло, що роботодавці
ініціативні та залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми. Висловлені пропозиції даної ОП під
час зустрічі є різними: як розвиток ГІС-технологій ( Стадніков Володимир), так і підвищення використання сучасних
геодезичних приладів (Шушулков С.Д.). Роботодавець Простак Віталій також зазначив, що долучався до
обговорення питань землекористування за даною ОП. Рецензії, пропозиції та відгуки на ОП «Землеустрій та
кадастр», програмні результати навчання надано такими організаціями: ДП «Одеський науково-дослідний та
проектний інститут землеустрою», ТОВ «Геоколсантінг», ТОВ «Архізем», МПП «Землеустрій», ФОП «Шушулков
С.Д.». На випусковій кафедрі існує практика щорічного оновлення змісту освітніх матеріалів із залученням
стейкхоледів та інших представників галузі землеустрою та кадастру, які є потенційними роботодавцями. Такі
рішення, наприклад, затверджувалися на засіданні кафедри геодезії та землеустрою (прот. №10 від 26.02.21 р.) і
схвалювалися методичною комісією інституту (прот. №10 від 30.06.21 р.). Зміни до ОК «Моніторинг навколишнього
середовища урбанізованих територій» та «ГІС земельного кадастру» запропоновані ТОВ «Архізем» затверджені
Вченою радою ОДАБА (протокол №8 від 2 червня 2021р.)

4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.
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Випускова кафедра після випуску з цієї та інших ОП переважно продовжує неформальне спілкування зі
здобувачами, що проявилося під час роботи у фокус-групах. У цілому зворотній зв’язок отримується через
неформальне спілкування коли випускники діляться інформацією щодо свого кар’єрного шляху. За даною ОП
важливим є працевлаштування здобувачів під час навчання і паралельне висловлення пропозицій до ОП поки вони
паралельно знайомі з виробництвом. Також у ЗВО збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та
траєкторій працевлаштування випускників в ОДАБА здійснюється відділом контрактного навчання та
працевлаштування (https://bit.ly/3w8pa4t). Ще одним з інструментів комунікації з випускниками є 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.

У ЗВО передбачена багаторівнева система внутрішнього забезпечення якості освіти. Таким чином моніторинг ОП
здійснюється на рівні випускаючої кафедри, інституту та на академічному рівні. Для прийняття рішень та підтримки
системи внутрішнього забезпечення якості в Академії впроваджені процеси збору та аналізу інформації про освітні
програми та іншу діяльність. В ОП минулих років були виявлені недоліки щодо структури і змісту навчального
плану, які є виправлені у поточній редакції, а також уточнено формулювання та обсяг деяких компетентностей і
програмних результатів навчання про що повідомила гарант ОП.

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

Дана ОП «Землеустрій та кадастр» акредитується вперше. Але в цілому у ЗВО наявна система роботи щодо
опрацювання результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти. Інформація стосовно статусу (акредитації)
освітніх програм оприлюднена на сайті у відкритому доступі (https://odaba.edu.ua/academy/public-information/the-
educational-process/accreditation).

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

Під час роботи у фокус-групах відчутна сформована культура якості, яка сприяє постійному розвитку ОП. Вона
закріплена документально у «Кодексі академічної доброчесності»
(https://odaba.edu.ua/upload/files/kodeks_dobrochesnosti_1.pdf) та «Антикорупційній програмі»
(https://bit.ly/3MU9bhj).У ЗВО призначена відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції, яка діє
відповідно до «Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції»
(https://bit.ly/3yhCp5y) та «Посадова інструкція уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції
Одеської державної академії будівництва та архітектури» (https://bit.ly/3kJccoF). Під час спілкування з
керівництвом ЗВО відчутна доброзичлива обстановка та ініціативність, яка відчутно сприяє подальшому
формуванню культури якості у ЗВО.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Експертна група вважає сильною стороною безпосереднє залучення роботодавців та їх ініціативність у
внутрішньому забезпеченні якості освітньої програми.

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

Попри помітні та значні внесені зміни до ОП за останні роки рекомендуємо додатково переглянути та оновити
навчально-методичне забезпечення за цією ОП, а особливо розвиток ГІС-технологій у Землеустрої та кадастрі.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення, затвердження, моніторингу
та періодичного перегляду освітньої програми. У порівнянні поточної редакції ОП «Землеустрій та кадастр»
затвердженої протоколом №8 від 02.06.2021 р. з ОП затвердженою протоколом Вченою радою Академії № 11 від
20.06.2020 р. є відчутні зміни у нових обов’язкових ОК, появі ряду вибіркових ОК та їх змісту, що підтверджується
документально та під час роботи у фокус-групах. Водночас попри помітні та значні внесені зміни до ОП за останні
роки рекомендуємо додатково переглянути та оновити навчально-методичне забезпечення за цією ОП, а особливо
розвиток ГІС-технологій у Землеустрої та кадастрі.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

У ЗВО наявні усі основні документи, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, основними
з яких є “Статут ОДАБА” (https://odaba.edu.ua/upload/files/Statut_ODABA.pdf) та “Положення про організацію
освітнього процесу ОДАБА” (https://bit.ly/3kGDQCM). Ці та інші нормативні документи ЗВО розміщені у відкритому
достіпі (https://odaba.edu.ua/academy/public-information/general-regulatory-framework). Окрім цього на сайті ЗВО є
окремий розділ «Публічна інформація» (https://odaba.edu.ua/academy/public-information), що додатково включає
інформацію про освітні програми, стипендіальне забезпечення, загальну інформацію про оновлення кадрового
забезпечення ЗВО, тощо. Аналіз документів показує, що вони є чіткими та однозначними. Під час роботи у фокус-
групах викладачі за ОП та здобувачі продемонстрували те, що вони ознайомлені та розуміють усі процедури щодо
освітнього процесу.

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 для обговорення освітніх програм розміщуються на сайті у відповідному розділі
(https://odaba.edu.ua/academy/public-information/public-discussion/op-projects). Під час зустрічі з гарантом вона
підтвердила те, що ЗВО не пізніше ніж за місяць до затвердження ОП оприлюднює відповідний проект на
офіційному веб-сайті. Врахування пропозицій документально підтверджується у тексті відгуків на ОП від
роботодавців (https://odaba.edu.ua/upload/files/Tovaristvo_z_obmezhenoyu_vidpovidalnistyu_Arhizem.pdf), а також
під час роботи у фокус-групах.

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.

На офіційному веб-сайті ЗВО розміщена інформація про освітню програму "Землеустрій та кадастр"
(https://bit.ly/3ydPcWN) Вона включає редакції ОПП 2019 та 2021 року та відповідні навчальні плани. Окрім цього
приведені силабуси освітніх компонент та деякі методичні вказівки. На сторінці ОП розміщенні прямі посилання на
навчально-методичне забезпечення програми, це забезпечення є частковим і потребує регулярного оновлення. На
думку ЕГ, загальна інформація розміщена на сайті щодо ОПП є достовірною, включає її цілі, очікувані результати
навчання та компоненти в достатньому обсязі для інформування стейкхолдерів та суспільства у цілому. Водночас на
сайті ЗВО потребує підсилення представлення кафедри та її колективу. Зокрема інформації про НПП кафедри,
посилань на їх наукові профілі ORCID, Scopus, Google Scholar та інформацію про підвищення їх кваліфікації, участі у
конференціях, тощо. Усі ці документи були надані на запит ЕГ, але якби вони були розміщені на сайті ЗВО, то не
лише спростили би процес акредитаційної експертизи, а й донесли суспільству роботу, яка ведеться за ОПП. Також
рекомендуємо розглянути ведення сторінки кафедри іноземною англійською мовою.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

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

Рекомендуємо регулярно оновлювати та наповнювати веб сторінку кафедри та додати посилання на наукові профілі
(ORCID, Scopus, Google Scholar) кожного викладача, інформацію щодо підвищення їх кваліфікації, участі у
конференціях НПП та здобувачів, тощо.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

У ЗВО визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього
процесу. Академія своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну інформацію про
освітню програму. Водночас під час ознайомлення з веб сайтом кафедри до виїзної експертизи у експертної групи
виникали додаткові запитання оскільки інформації на відповідній сторінці кафедри, щодо діяльності НПП було
мало. Проте надані відповіді на запити дозволили отримати таку інформацію у повній мірі. Оскільки вважаємо, що
висвітлення інформаційної роботи кафедри отриманої на запити (сертифікати підвищення кваліфікації, публікації
НПП та здобувачів, тощо) може бути підсиленням прозорості та публічності ЗВО, то рекомендуємо це впровадити.

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

Сторінка 21



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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

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
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Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Янчук Руслан Миколайович

Члени експертної групи

Дудяк Наталія Василівна

Брусак Іван Віталійович
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