
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Національний технічний університет "Харківський
політехнічний інститут"

Освітня програма 5388 Видобування нафти і газу

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та 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 Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут"

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 5388

Назва ОП Видобування нафти і газу

Галузь знань 18 Виробництво та технології

Cпеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Лебедєва Олена Сергіївна, Болцарівський Артем Ігорович, Кондрат
Олександр Романович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 14.09.2020 р. – 16.09.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-
content/uploads/sites/17/2020/02/03_Samoanaliz-185.pdf

Програма візиту експертної групи https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/2020/09/11/akredytatsiya-programy-15-
09-2020/

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

Під час виїзної акредитаційної експертизи через засоби онлайн зв’язку в НТУ «ХПІ» членами ЕГ встановлено, що
освітній процес в університеті та на програмі не є формальним, а ОП реалізується в повному обсязі. Констатовано,
що адміністрація університету, гарант ОП, ключові НПП та здобувачі вищої освіти, а також представники
роботодавців відкриті до спілкування. Спілкування з фокус-групами були реалізовано на основі онлайн комунікацій,
у режимі відкритої, доброзичливої дискусії, обговорення питань реалізації ОП. Враховуючи спосіб проведення
консультативного оцінювання, гарантом та персоналом ОП було оперативно надано додаткові відомості та
документи. Анкетування здобувачів вищої освіти, з метою удосконалення ОП, проводиться періодично, методом
анонімного анкетування. Програма візиту експертів НацАгенства, погоджена із ЗВО, виконана у повному обсязі.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

У НТУ «Харківський політехнічний університет» створено всі необхідні умови для реалізації ОП «Видобування
нафти і газу». До сильних сторін, що впливають на забезпечення якості вищої освіти слід віднести: в університеті
створена і функціонує система забезпечення прозорості усіх процесів, пов’язаних із реалізацією ОП; від моменту
започаткування ОП за нею навчаються іноземці з англійською мовою навчання, при цьому частка НПП, що
викладають на даній ОП, володіють сертифікатами рівня В2 англійської мови; існує та реалізується система
матеріального та нематеріального заохочення НПП; підвищення кваліфікації НПП відбувається своєчасно і
системно; ЗВО, гарант та проектна група ОП взаємодіють з іншими університетами і враховують їх досвід при
удосконаленні ОП; в університеті створена і функціонує внутрішня система забезпечення якості освіти;
здійснюється періодичне анкетування здобувачів і випускників (з використанням різних підходів і платформ); існує
практика закордонних візитів НПП та студентів, що викладають і навчаються за ОП до ЗВО з аналогічними ОП в
рамках налагодження співпраці та підвищення свого наукового та педагогічного рівня; забезпечено тісний
взаємозв’язок з роботодавцями на предмет проведення практик, працевлаштування випускників, залучення
представників роботодавців до навчального процесу та використання лабораторій УкрНДІгазу ПАТ
«Укргазвидобування» для проведення наукових досліджень; використовуються кращі світові практики в
навчальному процесі, шляхом використання програмного забезпечення компанії Schlumberger.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

За всіх позитивних моментів та інституційної стійкості ОП, членами ЕГ було виявлено певні слабі сторони ОП, які
потребують покращення. 1. Слід більш детально конкретизувати цілі освітньої програми, виходячи з потреб регіону
та основних стейкхолдерів ОП.2. Винесення військової підготовки обсягом 19 кредитів ЄКТС, при вимозі обсягу
військової підготовки не менше 29 кредитів, за межі навчального плану. 3. Слід звернути увагу, на формування
компетентностей здобувача, які обмежують сферу майбутньої діяльності випускника, а саме їх прив’язку до
нафтогазової галузі. 4. Наявність для студентів ОП «Видобування нафти і газу» профільованого пакету дисциплін
02 «Буріння нафтових та газових свердловин». 5. Низька зацікавленість здобувачів у академічній мобільності. 6.
Рекомендовано приділити увагу дуальній формі навчання. 7. Слід звернути увагу на забезпечення більш чіткої
процедури об’єктивності екзаменаторів. 8. Здобувачі вищої освіти та представники студентського самоврядування
мають загальне уявлення щодо принципів академічної доброчесності. 9. В таблиці 2 Звіту самооцінки наведена не
повна інформація щодо викладачів, що забезпечують ОП. Достеменно встановити відповідність кваліфікації
викладачів тим дисциплінам, що вони викладають не вдалось через брак наданої інформації. 10. Встановлено факт
відсутності по окремих предметах ОП навчально-методичного забезпечення. Особливо це стосується англомовної
літератури. 11. Спеціалізовані програмні комплекси, навчання в яких відбувається на 4 курсі, встановлені в
комп’ютерному класі на 6 комп’ютерах. На 4 курсі навчається 46 студентів. ЗВО рекомендовано збільшити кількість
комп’ютерів для підвищення якості навчального процесу. 12. Низька зацікавленість НПП та здобувачів вищої освіти
в покращенні та оновленні ОП. 13. Рекомендується покращити систематичну співпрацю кафедри з випускниками та
роботодавцями на постійній основі. 14. Рекомендується більш інформативно вести сайт кафедри та актуалізувати
інформацію на ньому з питань наукової діяльності студентів, майбутнього працевлаштування, розташування
репозитарію на сайті та іншої корисної інформації.

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.

Сторінка 3



Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Цілі освітньо-професійної програми (далі – ОП) сформульовані чітко та корелюються з місією, стратегією та
головними задачами НТУ «ХПІ» http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/ntu-hpi/mission/, що підтверджено під час бесіди з
керівництвом ЗВО, а саме з проректором з науково-педагогічної роботи Мигущенко Р.П. та директором Навчально-
наукового інституту хімічних технологій та інженерії Рищенко І.М., які зазначили, що реалізація освітньої
діяльності саме за розглядуваною ОП є однією з пріоритетних у ЗВО та неможливість реалізації місії НТУ «ХПІ» без
підготовки майбутніх фахівців у надзвичайно стратегічно важливій для країни галузі видобування нафти та газу.
ОП фокусується на вивченні сучасних технологій розробки родовищ, буріння свердловин, видобування нафти і газу,
геофізичних досліджень свердловин. Унікальність ОП заключається у ПРН, які отримують здобувачі вищої освіти -
поглиблене вивчення техніко-технологічної експлуатації об’єктів нафтогазової галузі з елементами інновацій та
сучасного інжинірингу, в тому числі з використанням програмних продуктів. Враховуючи результати зустрічі з
фокус-групою з числа роботодавців, експертною групою підтверджено затребуваність поданої на акредитацію ОП, а
також випускників - як майбутніх працівників галузі.

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

Під час експертизи встановлено, що формулювання цілей і програмних результатів навчання за ОПП відбувається з
залученням стейкхолдерів. Здобувачі освіти приймали участь у засіданні кафедри (протокол №11 від 06.02.2020) з
висуненням конкретних пропозицій щодо покращення навчання на ОПП – розширення лабораторної бази та
розширення практичної підготовки на виробництві. Дана інформація підтверджена під час бесіди із фокус-групою з
числа здобувачів освіти. Беручі до уваги, що пропозиції здобувачів були надані у лютому 2020 року, а в березні ЗВО
перейшло на дистанційну форму навчання, у гаранта та групи забезпечення ОПП не було достатньо часу для
впровадження заходів щодо вдосконалення ОПП, але пропозиції були прийняті до відома на засіданні кафедри.
Широке коло роботодавців приймало участь у перегляді та внесенні змін до ОПП у 2018 р. (протокол засідання
кафедри №10 від 24.04.2018 р.). Потреби та пропозиції роботодавців враховано шляхом впровадження нових
освітніх компонентів та ПРН на ОПП, повний перелік яких надано у відомостях про самооцінювання ОПП. Під час
бесіди з фокус-групою з числа роботодавців дана інформація була підтверджена. Окремо слід зазначити, що
представник академічної спільноти - заступник директора з наукової роботи Пономарьов Ю. В. (НДІ транспорту газу
ПАТ «Укртрансгаз») вказав на те, що пропозиції включити в навчальні дисципліни за ОПП «Видобування нафти і
газу» ПРН з набуття навичок використання програмних продуктів («Eclipse», «Petrel», «Techlog», «OLGA»,
«PipeSim») була повністю врахована та студенти під час проходження практики на 4 курсі демонструють і
використовують ці навички. Під час аналізу цілей даної ОПП ЕГ було виявлено, що вони мають більш широко
враховувати потреби регіону та роботодавців.

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 та програмні результати навчання ОП визначаються з урахуванням потреб ринку праці, тенденцій розвитку
спеціальності, галузевого та регіонального контексту, що дозволяє випускникам ОП бути конкурентоспроможним та
затребуваними на ринку праці. Бесіда с фокус-групою з числа роботодавців – представників передових підприємств
у галузі видобутку нафти та газу та наукових установ в Харківській області (ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ПрАТ
«Укргазвидобуток» УкрНДІгаз, НДІ транспорту газу ПАТ «Укртрансгаз») підтвердила той факт, що випускники
даної ОП являються затребуваними, кваліфікованими та відповідають вимогами сучасного ринку праці. Крім того,
був врахований досвід аналогічних ЗВО України, про що повідомляється у звіті самооцінювання.

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.

Затверджений стандарт вищої освіти (СВО) відсутній. Нормативна частина підготовки фахівців за даною ОП, яка
була розглянута та затверджена Вченою радою НТУ «ХПІ» (протокол №6 від 06.07.2018) відповідає дескрипторам
Національної рамки кваліфікацій (НРК).
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Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі розкривають суть ОП і підтверджують ї ї унікальність. Програму сформовано завдяки залученню здобувачів
освіти, представників роботодавців як нафтогазових промислових об’єктів, так і державних науково-дослідних
інститутів; аналізу академічного досвіду інших ЗВО України. Результати навчання, що визначені (за відсутності
затвердженого СВО) за для досягнення цілей ОПП, шляхом реалізації передбачених навчальним планом освітніх
компонентів, відображають рекомендації, надані стейкхолдерами (вдосконалення ОПП шляхом введення нових
ПРН та освітніх компонентів).

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

Зважаючи на зазначені ПРН, які були вказані у ОПП як розкриття її унікальності, ЕГ вважає, що вони мають дещо
загальний характер. Як рекомендацію можна зазначити, що слід більш детально конкретизувати цілі освітньої
програми, виходячи з потреб регіону та основних стейкхолдерів ОПП.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Є певні недоліки за окремими підкритеріями, що є несуттєвими. Стратегія їх усунення є осяжною та може бути
виконана в короткі строки.

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).

Освітньо-професійна програма «Видобування нафти і газу» за спеціальністю 185 Нафтогазова інженерія та
технології була розроблена у 2016 році проектною групою кафедри «Видобування нафти, газу та конденсату» під
керівництвом д.т.н., проф., завідувача кафедри І.М.Фика. В 2018 році ОП «Видобування нафти і газу» була
переглянута, доповнена та відкоригована згідно з вимогами часу та з урахуванням пропозицій стейкхолдерів. Тому, в
подальшому проведено аналіз ОПП та НП за 2018 р. Загальний обсяг ОП «Видобування нафти і газу» складає 240
кредитів ЄКТС, вибіркова компонента складає 63 кредити навчального плану, що становить 26,25% від загального
обсягу, 9 кредитів відведено на практичну підготовку, атестація здобувачів здійснюється у формі кваліфікаційного
іспиту, що відповідає вимогам статті 5 Закону України «Про вищу освіту». Однак військова підготовка обсягом 19
кредитів ЄКТС, винесена за межі навчального плану, що суперечить Статті 11 п. 4 «Закону України Про військовий
обов'язок і військову службу» в якому зазначено, що військова підготовка за програмою підготовки офіцерів запасу
включається до навчальних планів закладу вищої освіти як окрема навчальна дисципліна. Обсяг військової
підготовки 19 кредитів ЄКТС суперечить Наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки
України № 719/1289 від 14.12.2015 р. розділ ІІІ. Організація військової підготовки громадян, в якому в п. 4
зазначено, що на військову підготовку громадян у навчальних планах ЗВО, здобувачі вищої освіти якого проходять
військову підготовку, відводиться не менш як 29 кредитів ЄКТС у ВНП (ВВНЗ), з яких не менше 435 годин - на
заняття під керівництвом науково-педагогічних працівників та 435 годин - на самостійну роботу (з яких не менше
ніж 218 годин у ВНП або ВВНЗ). Окрім вище зазначеного, згідно постанови Кабінету міністрів України від 27 серпня
2010 р. №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими
установами та закладами систем освіти, що належать до державної і комунальної форм власності» військова
підготовка знову ж таки повинна бути в межах 240 годин НП ОП.

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.

На думку експертної групи, зміст освітньої програми має чітку структуру. Освітні компоненти програми пов’язані
між собою у структурно-логічну схему, що спрощує розуміння зв'язків між окремими блоками освітньої програми
для здобувачів вищої освіти та інших стейкхолдерів. Програмні компетентності в основному відповідають
компонентам ОП, за виключенням деяких, а саме ЗП8 – ЗК3, ФК2; ЗП10 – ЗК3, ЗК7, ФК2; ПП17 – ЗК5. Не всі
програмні РН та фахові компетенції спеціальності, визначені в ОП, дають можливість досягти вивченням
нормативних освітніх компонент, що наведено в матриці відповідностей ОП. Так, наприклад не зрозуміло, яким
чином ЗП1 Українська мова забезпечує ПРН1 «… глибоке розуміння сучасного стану та ролі нафтогазової галузі…»,
ПРН15 «.. . вміння роботи в команді у процесі виконання лабораторних робіт та курсових проектів», ПРН16; ЗП3,
ЗП4 – ПРН7; ЗП8 – ПРН1, ПРН2; ЗП9 – ПРН1; ЗП10-ПРН1, ПРН15; ЗП12 – ПРН1, ПРН2; ПП2 – ПРН3, ПРН4; ПП21
– ПРН2, що, на думку експертів є незначним недоліком, але потребує врахування в подальшому. ПРН корелюють з
відповідними компонентами ОП, забезпечують вивчення дисциплін гуманітарного циклу (Іноземна мова за
професійним спрямуванням, Правознавство, Історія та культура України), що формують у студентів світоглядні
орієнтири активного, відповідального громадянства. Запропоновані вибіркові компоненти спрямовані на посилення
отриманих компетентностей здобувачів при вивченні обов’язкових дисциплін. Однак, слід звернути увагу, на
формування компетентностей здобувача, які обмежують сферу майбутньої діяльності випускника, а саме їх
прив’язку до нафтогазової галузі. Також, програмні результати навчання сформовані у невідповідності до
Національної рамки кваліфікацій, згідно з якими випускник повинен уміти, знати, а не демонструвати певні
результати.

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

Проведений аналіз змісту ОП , НП , відомостей про самооцінювання, таблиць 1-3 дозволяє стверджувати, що зміст
ОП відповідає предметній області, заявленої для даної спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології».
Робочі програми та силабуси навчальних дисциплін, включених до ОП, є в
наявностіhttps://drive.google.com/file/d/1Lqr0CM9la1iEC8Gyn1kO0MhA1W69Cjs_/view?usp=sharing. Кваліфікаційні
вимоги викладачів, котрих визначено як членів проєктної групи, гаранта програми та членів групи забезпечення
ОП відповідають нормам діючого законодавства. Матриця відповідності ПРН, ОК, методів навчання та оцінювання
складають логічну, взаємопов’язану систему. До позитивної практики, слід віднести врахування пропозицій
роботодавців, які відображені в окремих РП дисциплін ОП, про що свідчить протокол засідання кафедри №11 від 7
травня 2018 р. Проте при зустрічі з роботодавцями, на запитання щодо процедури внесення змін в НП ОП та РП
експерти відповіді не отримали, що засвідчує не систематичний процес по оновленню згаданих документів.
Незважаючи на деякі недоліки зміст ОП відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності та дає
можливість досягти заявлених цілей та ПРН в галузі нафтогазової інженерії та технологій.

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

Структура ОП передбачає можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через
індивідуальний вибір здобувачами навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому законодавством. Під час роботи
експертної групи встановлено, що здобувачі ОП мають можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію
через вільний індивідуальний вибір навчальних дисциплін циклу професійної підготовки. На сайті кафедри
містяться профільовані пакети дисциплін та перелік дисциплін вільного вибору професійної підготовки
(http://web.kpi.kharkov.ua/dngik/?page_id=90&lang=uk), на сайті навчально-наукового інституту хімічних технологій
та інженерії розміщені дисципліни вільного вибору із загально-університетського каталогу
(http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/faculty/xt/). Під час зустрічі із здобувачами різних форм навчання, вони зазначили,
що вибір вибіркових дисциплін проводиться шляхом написання заяв із зазначенням вибіркових дисциплін
(https://drive.google.com/file/d/1IkoNiRuN8QeQTLb447WWS68fahrE4USe/view?usp=sharing). Всі навчальні
дисципліни за вибором представлені робочими програмами та силабусами, що є позитивом даної ОП. Однак, не
зрозумілим є той факт, що для студентів ОП «Видобування нафти і газу» пропонується профільований пакет
дисциплін 02 «Буріння нафтових та газових свердловин».

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

Практична підготовка здобувачів, передбачена змістом ОПП, подана навчально-виробничою практикою обсягом 9
кредитів ЄКТС, що дає можливість здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.
Навчально-виробнича практика відбувається згідно робочої програми (http://web.kpi.kharkov.ua/dngik/?
page_id=932&lang=uk) на підприємствах нафтогазової галузі, згідно укладених договорів з ГПУ
«Шебелинкагазвидобування», УкрНДІгаз, Нафтогазовидобувне підприємство «Охтирканафтогаз», ТОВ
«Спецгазбуд», ДП «ЛІКВО» ПБП «Технікс» (http://web.kpi.kharkov.ua/dngik/?page_id=932&lang=uk). Однак, на
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думку експертів проводити практику у 8 семестрі перед кваліфікаційним іспитом не є раціональним з точки зору як
самого часу, так і впливу на обмеженість кількості предметів, які викладаються в 8 семестрі. Більш доцільним було б
для студентів проводити практику після 3 курсу (6 семестру) в літній період часу.

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

Реалізація навчального процесу забезпечує за ОП «Видобування нафти і газу» належний рівень опанування soft
skills навичок. Факт підтверджено проведенням бесіди із фокус-групою з числа студентів, що навчаються на ОНП, а
також, за результатами зустрічі з представниками роботодавців, які підтвердили достатній рівень комунікативності
випускників. Однак, як на зустрічі з НПП так і на зустрічі зі студентами з великого числа названих предметів, якими
на їх думку забезпечуються дані навички, конкретних фактів , що підтверджують отримання даних навичок
наведено не було.

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

Професійний стандарт 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.

Розподіл обсягів ОПП у частині освітніх компонентів згідно з аналізом її структури та змісту є цілком реалістичним.
Однак, в НП ОП є ряд дисциплін, обсяг яких становить 3 кредити ЄКТС, в той час, як форма підсумкового контролю
– екзамен (http://web.kpi.kharkov.ua/dngik/?page_id=727&lang=uk), що не відповідає основним положенням,
викладеним в листі МОН від 13.03.2015 № 1/9-126. Під час проведення бесіди із фокус-групою з числа здобувачів
освіти встановлено факт достатності аудиторного навантаження та в цілому комфортності навчання.

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

Дуальна форма освіти не реалізована за даною ОПП. Враховуючи специфіку даної ОПП слід рекомендувати дану
форму освіти до впровадження.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Сильними сторонами ОП у контексті Критерію 2 є: відповідність освітньо-професійної програми предметній області
заявленої для неї спеціальності; освітні компоненти, за даною ОП, складають логічну взаємопов’язану систему і
дозволяють досягти цілей та програмних РН; програмні РН забезпечуються за рахунок обов’язкових освітніх
компонентів; забезпечення процесу формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти;
застосування різноманітних інструментів формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача ВО. Наявність
силабусів теж варто відзначити як позитивну практику. Позитивним є залучення роботодавців до навчального
процесу. Як позитив можна відзначити тісну співпрацю з роботодавцями та можливість отримання студентами
робітничих спеціальностей за фахом освітньої програми, шляхом навчання в навчально-курсовому комбінаті ГПУ
«Шебелинкагазвидобування».

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

Винесення військової підготовки обсягом 19 кредитів ЄКТС, за межі навчального плану, що суперечить Статті 11 п. 4
«Закону України Про військовий обов'язок і військову службу. Обсяг військової підготовки 19 кредитів ЄКТС
суперечить Наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України № 719/1289 від 14.12.2015 р.
розділ ІІІ. Перевірено програмні компетентності в основному відповідають компонентам ОП, за виключенням
деяких, а саме ЗП8 – ЗК3, ФК2; ЗП10 – ЗК3, ЗК7, ФК2; ПП17 – ЗК5. Не всі програмні РН та фахові компетенції
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спеціальності, визначені в ОП, дають можливість досягти вивченням нормативних освітніх компонент, що наведено
в матриці відповідностей ОП. Так, наприклад не зрозуміло, яким чином ЗП1 Українська мова забезпечує ПРН1 «…
глибоке розуміння сучасного стану та ролі нафтогазової галузі…», ПРН15 «.. . вміння роботи в команді у процесі
виконання лабораторних робіт та курсових проектів», ПРН16; ЗП3, ЗП4 – ПРН7; ЗП8 – ПРН1, ПРН2; ЗП9 – ПРН1;
ЗП10-ПРН1, ПРН15; ЗП12 – ПРН1, ПРН2; ПП2 – ПРН3, ПРН4; ПП21 – ПРН2, що, на думку експертів є незначним
недоліком, але потребує врахування в подальшому. Слід звернути увагу, на формування компетентностей здобувача,
які обмежують сферу майбутньої діяльності випускника, а саме їх прив’язку до нафтогазової галузі. Також,
програмні результати навчання сформовані у невідповідності до Національної рамки кваліфікацій, згідно з якими
випускник повинен уміти, знати, а не демонструвати певні результати. Наявність для студентів ОП «Видобування
нафти і газу» профільованого пакету дисциплін 02 «Буріння нафтових та газових свердловин». Наявність в НП ОП
ряду дисциплін, обсяг яких становить 3 кредити ЄКТС, в той час, як форма підсумкового контролю – екзамен
(http://web.kpi.kharkov.ua/dngik/?page_id=727&lang=uk), що не відповідає основним положенням, викладеним в
листі МОН від 13.03.2015 № 1/9-126. Також стає не зрозумілим, як в такому випадку розподіляються кредити на
аудиторні заняття та самостійну роботу студента.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Структура і зміст ОП спрямована на формування сучасних компетентностей, необхідних в сфері видобування нафти
і газу. Студенти мають можливість обирати дисципліни. Виявлені недоліки є некритичними.

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

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

Правила прийому на ОП є зрозумілими, дискримінаційних положень не містять та оприлюднені на офіційному
сайті кафедри https://cutt.ly/QfGAB7A . Є можливість перезарахування кредитів ЄКТС для осіб, що мають освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Перелік предметів ЗНО, необхідних для вступу за результатами
середньої освіти, розміщений в правилах прийому та на сайті університету https://cutt.ly/hfGSrKn . Під час
проведення зустрічей, експертна група переконалась, що у здобувачів немає претензій до процедури вступу на
бакалаврат.

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

Відповідно до правил прийому на дану освітню програму мають претендувати здобувачі на основі результатів
визначених ЗНО. Коефіцієнти для розрахунку конкурсного балу оприлюднені в додатку 4 правил прийому
https://cutt.ly/5fGF7sH . В експертної групи немає претензій до правил прийому.

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.

Під час роботи, експертна група з’ясувала, що у ЗВО визнаються результати навчання, отримані під час академічної
мобільності. Порядок перезарахування результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється «Положенням
про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників
університету від 23.02.2018 https://cutt.ly/ZfGGVUq». Також експертній групі були надані докази академічної
мобільності здобувача за 2019 рік.

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
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реалізації освітньої програми.

На даний момент практика визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті відсутні, також
відсутня нормативна база та механізми її реалізації.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Серед НПП, що забезпечують викладання на ОП, присутні працівники, що мають закордонні відрядження,
володіють англійською мовою та виступають на міжнародних конференціях. Є практика перезарахування кредитів
ЄКТС при вступі особами, що мають освітньо-кваліфікаційний ступінь молодшого спеціаліста.

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

Не визнаються результати навчання, отримані в неформальній освіті. Низька зацікавленість здобувачів у
академічній мобільності. Рекомендовано приділити увагу дуальній формі навчання, оскільки є така необхідність.
Частина студентів вже в студентські роки працевлаштовується. Не передбачена скорочена форма навчання для
вступників з освітньо-кваліфікаційним ступенем молодшого спеціаліста.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Рівень відповідності В критерію 3 обґрунтовується тим, що правила прийому на ОП є зрозумілими для вступника.
Також в ЗВО є процедура визнання результатів навчання, здобутих в інших ЗВО. Враховуючи вищесказане, ЕГ
вважає, що вищезгадані недоліки не є суттєвими та носять типовий характер.

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.

Вибір методів навчання на ОП обумовлюється необхідністю формування у студентів здатності самостійно і творчо
застосовувати отримані навички й знання при вирішенні прикладних практичних завдань. Як зворотній зв'язок,
оцінюється рівень задоволеності, що вивчається через проведення анкетування, яке відбувається один раз на рік (в
кінці кожного семестру за результатами попереднього), що було підтверджено при спілкуванні з фокус-групами
здобувачів. Аналіз такого анкетування представлений на сайті кафедриhttp://web.kpi.kharkov.ua/dngik/?
page_id=997&lang=uk . Навчання на цій ОП демонструє студентоцентрований підхід університету, що включає,
зокрема, академічну свободу здобувачів - можливість та існування реального вибору дисциплін, що було
підтверджено документально та при спілкуванні зі здобувачами, вибір тематик НДР та керівників робіт. Форми
навчання включають інноваційні методи гідродинамічного моделювання розробки нафтових і газових родовищ з
використанням програмного забезпечення компанії Schlumberger.

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).

Всім учасникам освітнього процесу надається доступна, вчасна, релевантна інформація щодо цілей, змісту,
програмних результатів навчання. Експертною групою було встановлено, що дана інформація надається на сайті
к а ф е д р и , на якому розміщені робочі програми навчальних дисциплін (РПНД), силабуси
(http://web.kpi.kharkov.ua/dngik/?page_id=90&lang=uk), перших лекціях викладачами, що було підтверджено при
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спілкуванні зі здобувачами. Крім того, основна інформація про ОП та її складові доступна у вільному доступі на
сайтах університету та кафедри.

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

Поєднання навчання і досліджень на цій ОП здійснюється, зокрема, відповідно до Положення про організацію
освітнього процесу в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (п. 11, 14)
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/). Свідченнями успішного поєднання навчання і досліджень
під час реалізації ОП є участь здобувачів у наукових конференціях, відкриття на базі кафедри видобування нафти,
газу і конденсату студентського відділення SPE (участь в Student Technical Conference (Clausthal,Germany; Ivano-
Frankivsk, Ukraine) International fuel congress (Ivano-Frankivsk, Ukraine) Regional European Congress «East meets West»
in Krakow (Poland) and the annual student conference inZagreb (Croatia); SIS GlobalForum2019, poster session (Monaco
17-19 of Sept, 2019)(https://www.spe.org/en/chapter/6291), щорічній Всеукраїнській студентській конференції з галузі
«Нафтова та газова промисловість» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, в
міжвузівській науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Геологія нафти і газу» НТУ «ХПІ» та ХНУ
ім. В.Н. Каразіна (http://web.kpi.kharkov.ua/dngik/?page_id=106&lang=uk).

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

Варто відмітити, що серед НПП, що забезпечують викладання на цій ОП, присутні працівники, що мають тісний
зв’язок з виробництвом і виконують наукові роботи згідно укладених договорів з виробничими підприємствами:1. з
26.05.2016 р. по 20.12.2017 р. хоз. договір за темою «Дослідження можливостей збільшення видобутку
газоконденсату в умовах низьких пластових тисків на Хрестищенській групі родовищ» (договір № 1607/20-267 від
26 травня 2016 р.), науковий керівник Варавіна О.П., доцент кафедри ВНГ та К.2. з 01.09.2018 по 31.12.2019
виконувалась ініціативна тема «Енерго та ресурсозберігаючі технології підвищення видобутку з
нафтогазоконденсатних родовищ» (протокол кафедри № 1 від 30.08.2018 р.),науковий керівник Фик І.М., д.т.н.,
професор, завідувач кафедри ВНГ та К. Зараз на кафедрі зареєстровано та виконується 2 ініціативні теми (наказ НТУ
«ХПІ» № 603 ОТ від 24.12.19 р.).1. ДР 0120V100360 від 04.02.2020 р. - «Підвищення ефективності продуктивності та
ефективності нафтогазових свердловин», науковий керівник: Донський Д.Ф., к.т.н.., доцент кафедри ВНГ та К. 2. ДР
0120V100361 від 04.02.2020р. - «Розробка енергоефективних технологій флюїдовидобування», науковий керівник
Фик М.І., к.т.н., доцент кафедри ВНГ та К. Лабораторна база кафедри оновлюється, що дає можливість студентам
виконувати, як лабораторні роботи з дисциплін ОП, так і проводити дослідження.

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

Освітньо-наукова діяльність за ОП узгоджена зі стратегією інтернаціоналізації НТУ «ХПІ» (https://bit.ly/38HERmj).
Студенти мають право на: мовну підготовку, студентську мобільність, участь у спільних освітніх програмах,
залучення до науково-дослідної роботи з міжнародної тематики. За звітний період ряд студентів і викладачів
кафедри видобування нафти, газу і конденсату пройшли стажування в провідних університетах Європейського
Союзу. Так, зокрема Петрова Г.В. студентка групи О-61ам відвідала Бранденбурзький університет прикладних наук,
2016р., Сердюк А.С. студентка групи 2ХТ-401 п.8 відвідала Стамбульський технічний університет, Туреччина, Фик
І.М. відвідав Стамбульський технічний університет, Туреччина, Добрунов Д.Є., старший викладач відвідав
Магдебурзький університет прикладних наук, 2017р., Фик І.М. старший викладач відвідав Магдебурзький
університет прикладних наук, 2019р. (http://web.kpi.kharkov.ua/dngik/?page_id=982&lang=uk).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Серед сильних сторін цієї ОП варто відзначити студентоцентрованість, цікаве для здобувачів освітнє середовище,
використання інноваційних методів навчання і технологій. Позитивним є використання кращих практик залучення
в навчальний процес засобів гідродинамічного моделювання процесів нафтогазовидобування.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.
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Рекомендацією щодо посилення інтернаціоналізації навчання є приділення більшої уваги на усунення факторів
низької мотивації здобувачів до академічної мобільності. Стажування як викладачів, так і студентів не носять
систематичний характер. Можна рекомендувати запровадження по даній ОП програми навчання по системі
подвійних дипломів. Рекомендується також розширити коло методів викладання для досягнення програмних
результатів навчання, зокрема формування у студентів навичок soft skills.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Рівень відповідності В критерію 4 обґрунтовується тим, що навчання і викладання за освітньою програмою
забезпечується на належному рівні, для здобувачів налагоджено цікаве освітнє середовище з використанням
практичних аспектів обраної спеціальності та кращих практик по даному напрямку.

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 контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими. Вони
регламентуються «Положенням про критерії та систему оцінювання знань та вмінь і про рейтинг студентів» та
«Положенням про організацію освітнього процесу», згідно з яким форми та методи проведення визначаються
робочою програмою дисципліни та у силабусах. Графік підсумкового оцінювання досягнень ПРН своєчасно
доводиться до всіх зацікавлених сторін. Вся вищевказана інформація перебуває у відкритому доступі на сайті ЗВО та
кафедри. Форми контрольних заходів дають можливість перевірити досягнення ПРН. Під час індивідуальних бесід із
здобувачами було зафіксовано, що форми контрольних заходів та критерії оцінювання за освітніми компонентами
їм зрозумілі та вони вважають їх доцільним. Інформацію вони отримують на першому занятті від викладачів та
мають можливість ознайомитись зі всією необхідною інформацією на сайті ЗВО та кафедри.

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

За ОП наразі СВО відсутній. Атестація здобувачів зі спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології
здійснюється у формі кваліфікаційного екзамену, згідно освітньої програми «Видобування нафти і газу», складання
якого здійснюється на завершальному етапі навчання.

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.

Аналіз нормативної документації ЗВО експертною групою показав, що правила проведення контрольних заходів є
чіткими, зрозумілими, доступними для всіх учасників освітнього процесу. При ознайомленні з нормативними
документами ЗВО та в ході бесід із фокус-групами з числа НПП та здобувачів вищої освіти, ЕГ не виявила опису
конкретних заходів, що вживаються на ОПП з питання забезпечення об’єктивності екзаменаторів під час
проходження семестрового іспиту. Під час бесіди із фокус-групою з числа НПП проф. Білецький В.С. зазначив, що
використовує тести. Процедура врегулювання конфлікту інтересів прописана у «Кодексі етики академічних
взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ» http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-
content/uploads/sites/17/2019/11/04_code_ethics.pdf. Порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх
повторного проходження зазначений у «Положенні про організацію освітнього процесу»
https://drive.google.com/file/d/1T1oJi_0KyGh1GlBiB--IuNqhvRqMU5Wy/view. Під час бесіди зі здобувачами вищої
освіти експертна група переконалась, що студенти поінформовані щодо вищевказаних процедур. У межах реалізації
ОП випадків конфлікту інтересів або оскарження результатів проведення контрольних заходів не виникало. Цю
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інформацію також було підтверджено під час бесіди з директором Навчально-наукового інституту хімічних
технологій та інженерії Рищенко І.М.

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.

У ЗВО діє ряд нормативних документів з урегулювання питань та дотримання принципів академічної доброчесності
усіма учасниками освітнього процесу (детальний перелік наведений у звіті самооцінювання). Ознайомлення з
документами, що містять стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності та протидії її порушень у
ЗВО, зустрічі з педагогічними працівниками, студентами, представниками студентського самоврядування
засвідчили, що в університеті в цілому та на кафедрі розроблений дієвий механізм з питань дотримання академічної
доброчесності. Здійснюються наступні заходи щодо дотримання та популяризації серед учасників освітнього
процесу принципів академічної доброчесності: інформаційна робота викладачів зі студентами, мотивація студентів
до навчання, перевірка наукових робіт на плагіат, відкритий доступ до інформації та ін. Студенти, що навчаються на
ОПП, та представники студентського самоврядування мають уявлення щодо принципів академічної доброчесності.
Під час співбесіди зі студентами було встановлено, що на ОПП випадків порушень академічної доброчесності не
було, але вони проінформовані щодо процедури реагування в даних випадках.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими всім учасникам
освітнього процесу, сприяють досягненню заявлених цілей і результатів навчання, інформація про освітній процес
доступна та надається вчасно. Інформування щодо освітніх компонентів ОПП здійснюється в тому числі і за
допомогою силабусів.

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

При ознайомленні з нормативними документами ЗВО та в ході бесід із фокус-групами з числа НПП та здобувачів
вищої освіти, ЕГ не виявила опису конкретних заходів, що вживаються на ОПП з питання забезпечення
об’єктивності екзаменаторів під час проходження семестрового іспиту. Рекомендовано більш чітко прописати у
нормативних документах процедури забезпечення об’єктивності екзаменаторів та довести цю інформацію до всіх
учасників освітнього процесу. Здобувачі вищої освіти та представники студентського самоврядування мають
уявлення щодо принципів академічної доброчесності, але ЗВО рекомендовано приділяти більше уваги
популяризації цінностей, політики, процедур академічної доброчесності для поглибленого та фундаментального
розуміння даних засад всіма учасниками освітнього процесу. Рекомендовано інформувати усіх учасників освітнього
процесу шляхом проведення публічних заходів, роз’яснювальної та консультативної роботи.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Є певні недоліки за окремими підкритеріями, що є несуттєвими та можуть бути усунені в короткі строки.

Критерій 6. Людські ресурси:

1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання.
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Нажаль в таблиці 2 Звіту самооцінки наведена не повна інформація щодо викладачів, що забезпечують ОП. В ході
зустрічі з фокус групою НПП кафедри видобування нафти газу і конденсату та гарантом ОП називалось 16
працівників кафедри. Пізніше на запит експертів була надана інформація про 10 штатних працівників, 3 внутрішніх
сумісників та 7 зовнішніх сумісників. Достеменно встановити відповідність кваліфікації викладачів тим
дисциплінам, що вони викладають не вдалось через брак наданої інформації, хоча запит на таку інформацію
проводився. Однак, надана інформація була не повною. Окремі дисципліни та викладачі в ній наведено не було. По
наявній представленій інформації така відповідність підтверджується. Всі наведені викладачі в таблиці 2 пройшли
вчасно підвищення кваліфікації згідно їх профілю викладання. Також встановлено факт відсутності по окремих
предметах навчально-методичного забезпечення. Особливо це стосується англомовної літератури. Не підтверджено
факт наявності англомовної літератури для студентів-іноземців (придбаної чи періодичних закордонних видань) ні
на кафедрі ні в бібліотеці університету.

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

Процедура конкурсного добору викладачів є достатньо прозорою та регламентується положенням про обрання та
прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ» (протокол №8 від 27.09.2019р.)
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/staff/wpcontent/uploads/sites/15/2019/09/Polozhennya-pro-obrannya-ta-prijnyattya-na-
robotu-naukovopedagogichnih-pratsivnikiv-NTU-HPI.pdf). Конкурсний відбір проводиться на засадах:
відкритості,гласності, законності, рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень
конкурсною комісією, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень конкурсної комісії, неупередженого
ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників, що було підтверджено і в
ході спілкування експертів з керівництвом університету та НПП ОП. В університеті існує система рейтингування
викладачів. Однак, з результатами рейтингування експертів не було ознайомлено. ЕГ не було надано інформації, на
підставі якої можна було пересвідчитись щодо в практику ЗВО впроваджена система рейтингування викладачів.

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

По даній освітній програмі здійснюється тісна співпраця з роботодавцями, серед яких ГПУ
«Шебелинкагазвидобування», ПрАТ «Укргазвидобуток», Український науково-дослідний інституту природних
газів, Науково-дослідний інститут транспорту газу. На цих же підприємствах студенти проходять практики. Від
роботодавців поступали пропозиції щодо введення додаткових дисциплін в навчальний процес, що було
підтверджено в ході зустрічі експертів зі стейкхолдерами. В протоколі засідання кафедри №11 від 17 травня 2018 р.
зазначено корективи до внесення змін до ОПП за ОП «Видобування нафти і газу».

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

ЗВО залучає до викладання професіоналів-практиків. Так, для прикладу, на кафедрі по даній ОП працюють ряд
сумісників з виробництва, які проводять заняття з профільних дисциплін кафедри. Також в останні 2018-2019 роки
активізувався процес проведення різноманітних семінарів по лінії студентського відділення SPE
(http://web.kpi.kharkov.ua/dngik/?page_id=1013&lang=uk).

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

Всі викладачі, задіяні до викладання на ОП пройшли підвищення кваліфікації згідно фаху. Частина викладачів
пройшли стажування за кордоном в Магдебурзькому університеті ім. Отто фон Герріке (Німеччина)(Фик М.І., Кутя
М.М., Добрунов Д.Є.). (http://web.kpi.kharkov.ua/dngik/?page_id=982&lang=uk). Значна кількість викладачів
кафедри отримали сертифікати з англійської мови рівня В2 (Фик І.М., Римчук Д.В., Бурова М.Я., Фик М.І., Донський
Д.Ф., Давиденко О.І., Леванюк С.М.). Також експертна група підтвердила факт участі представників роботодавців в
організації та проведення екскурсій фахівцями-практиками на виробництвах.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

За результатами зустрічі, як з керівництвом НТУ «ХПІ», так із викладачами, що викладають на ОП, встановлено, що
в НТУ «ХПІ» існує система заохочення НПП до професійного розвитку. Матеріальне стимулювання діяльності
викладачів регулюється (https://www.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/KD-s-dodatkami-2017-2020-
n a - s a j t . p d f ) . Матеріальне стимулювання наукової діяльності (http://science.kpi.kharkov.ua/pro-
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materialnezaokhochennya-za-publik-2/). Так, зокрема НПП преміюється за публікації в науково-метричних виданнях,
за отримання рівня В2 з англійської мови, за викладання англійською мовою, за захист дисертацій та ін.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильні сторони ОП: залучення професіоналів-практиків до викладання в ЗВО, наявність прозорих процедур
конкурсного добору викладачів, що сприяє досягненню визначених цілей та програмних результатів навчання,
система преміювання НПП та здобувачів за різного роду здобутки, викладання англійською мовою та наявність у
НПП сертифікатів з англійської мови В2.

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

В таблиці 2 Звіту самооцінювання наведена не повна інформація щодо викладачів, що забезпечують ОП.
Достеменно встановити відповідність кваліфікації викладачів тим дисциплінам, що вони викладають не вдалось
через брак наданої інформації. Встановлено факт відсутності по окремих предметах ОП навчально-методичного
забезпечення. Особливо це стосується англомовної літератури. Не підтверджено факт наявності англомовної
літератури для студентів-іноземців (придбаної чи періодичних закордонних видань) ні на кафедрі ні в бібліотеці
університету.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

По даному критерію є ряд зауважень, але вони є несуттєвими та можуть бути враховані і виправлені в короткі
терміни.

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.

Експертної групою був здійснений огляд матеріально-технічних ресурсів та фінансової складової за ОПП та вони
загалом дозволяють забезпечити якісну підготовку здобувачів вищої освіти. Бібліотечний фонд та навчально-
методичне забезпечення задовольняє потреби здобувачів вищої освіти та забезпечують досягнення визначених
ОПП цілей та програмних результатів навчання. Було відвідано оновлену будівлю наукової бібліотеки НТУ «ХПІ», в
якій також функціонує цифровий репозитарій http://repository.kpi.kharkov.ua/. Площі аудиторного фонду
відповідають встановленим вимогам. Під час огляду матеріально-технічної бази експертною групою було відвідано
та встановлено відповідність навчальних та наукових лабораторій кафедри по профілю (з відповідним
лабораторним обладнанням та демонстраційними матеріалами): лабораторія дослідження пластових
нафтогазоконденсатних систем, лабораторія фізики нафтогазового пласта, лабораторія розробки та експлуатації
нафтових, газових та газоконденсатних родовищ та лабораторія хроматографії. Співробітники кафедри, що
допомагали у проведенні екскурсії по лабораторіям (Бурова М.Я. та Повєрєний С.Ф.) продемонстрували високий
рівень обізнаності та кваліфікації щодо користування лабораторною базою. Обладнання знаходиться в належному
стані та функціонує. Було відвідано блок, в якому мається демонстраційний матеріал, макети спеціалізованих
установок та навчальна аудиторія. Також було відвідано 2 комп’ютерні класи, які оснащені сучасними засобами
демонстрації (проектори). В одному з класів на комп’ютерах встановлені програмні комплекси «Eclipse», «Petrel»,
«PipeSim», «Tchlog», «OLGA» від компанії «Schlumberger» (ліцензію отримано у 2019 р.), програмні середовища
«Landmark Halliburton», «Solidworks», «Statgraphics», навички роботи в яких є необхідними для майбутніх фахівців
у галузі видобування нафти та газу. Експертна група пересвідчилась в тому, що лабораторне обладнання є робочим
під час лабораторних занять, на яких навчались здобувачі. Також групою була здійснена перевірка ліцензії на
спеціалізовані програмні комплекси та їх функціонування.
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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 експертизи експертної групою підтверджено, що 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 ОПП. Є наявним вільний доступ здобувачів вищої освіти
до бібліотечних фондів університету, до комп’ютерних класів з доступом до інтернету. Під час зустрічей зі
стейкхолдерами було підтверджено цю інформацію.

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.

Впродовж акредитаційної експертизи було перевірено умови, які створені для навчання здобувачів вищої освіти
(відвідано їдальню, бібліотеку, санітарно-побутові приміщення тощо) і підтверджено, що освітнє середовище є
безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою, та дозволяє
задовольнити їхні потреби та інтереси. Навчальні корпуси відповідають санітарним нормам та забезпечена охорона
громадського порядку. Під час бесід із здобувачами вищої освіти та представниками студентського самоврядування
було встановлено, що гуртожитки знаходяться в належному стані, та якщо виникають проблеми з опаленням або
гарячим постачанням, адміністрація ЗВО вживає заходів по усуненню зазначених труднощів. Здобувачами було
підтверджено проведення інструктажів з безпеки. Експертами підтверджено наявність фіксації інструктажів у
відповідних журналах.

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

ЗВО забезпечена освітня підтримка у контексті організації навчання і викладання. Зокрема, у відкритому доступі
знаходиться інформація про навчальний план спеціальності, освітньо-професійну програму та силабуси.
Організаційна підтримка забезпечена проведенням заходів та зустрічей здобувачів, таких як старостат факультету,
студентська рада. Інформаційна підтримка забезпечена вільним доступом до інформації на сайті університету, в
соціальних мережах, зокрема, Facebook та Telegram групи. Консультативна і соціальна підтримка забезпечена
спеціальними підрозділами, такими як психологічна служба. Під час бесіди зі співробітником служби психологічної
підтримки будо з’ясовано, що під час карантину служба працювала через Telegram канал та студенти мали
можливість анонімно звертатись за підтримкою (за необхідності). Також здобувачі вищої освіти за даною ОПП
відмітили, що вони поки що не користувалися послугами служби психологічної підтримки, але знають про її
діяльність. Для виявлення потреб та інтересів здобувачів ЗВО щорічно проводить анонімні опитування. Експертна
група ознайомилась з результатами опитувань та головним зауваженням студентів був стан гуртожитків (192 з 309
опитаних студентів вказали на цей недолік). Здобувачі вищої освіти за даною ОПП під час співбесіди зазначили, що
адміністрація ЗВО вживає заходи по усуненню проблем, що виникають у гуртожитках. Під час бесіди з
представниками студентського самоврядування було з’ясовано, що ними ведеться Telegram канал, в якому
розглядаються зауваження та пропозиції студентів.

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

За ОПП студентів з особливими потребами немає. Але в університеті є порядок супроводу осіб з обмеженими
фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на території НТУ «ХПІ», який здійснюється
згідно наказу №354 ОД від 27 липня 2018р. Є можливість оформлення індивідуального графіку. Зокрема, під час
бесіди проректор з науково-педагогічної роботи Мигущенко Р.П. повідомив, що в НТУ «ХПІ» навчається студент, що
не має зору та співробітники ЗВО надають йому різнобічну підтримку як у супроводі, так і в навчанні.

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

В НТУ «ХПІ» існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (в тому числі пов’язаних
з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які прописані в «Кодексі етики академічних
взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ». Процедура звернення студентів регулюється «Порядком розгляду
скарг здобувачів вищої освіти у НТУ «ХПІ». Під час зустрічей зі здобувачами на даній ОПП з’ясовано, що випадків
конфліктних ситуацій не було, але підтверджено обізнаність здобувачів щодо процедур подання скарг. Директор
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Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії Рищенко І.М. також вказав на відсутність
конфліктних ситуацій на ОПП.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

За ОПП закріплена лабораторна база, яка забезпечує досягнення зазначених ПРН. Під час реалізації ОПП були
придбані та встановлені в комп’ютерній аудиторії ліцензовані програмні комплекси (від компанії Schlumberger),
навчання та навички роботи в яких є вкрай необхідним для майбутніх фахівців у галузі видобування нафти та газу.
Студенти мають можливість навчатися роботі в зазначених програмних комплексах, що значно підвищує їх
конкурентоспроможність, як майбутніх фахівців, на ринку праці. ЗВО забезпечує безоплатний доступ викладачів і
здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання,
викладацької та наукової діяльності в межах ОПП. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я
здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОПП, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси. ЗВО забезпечує
освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти. Для
виявлення потреб та інтересів здобувачів ЗВО щорічно проводить анонімні опитування. Також створюються умови
для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами. Існує чітка і зрозуміла політика і
процедури вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних з дискримінацією, корупцією тощо, які є доступними для
усіх учасників освітнього процесу та вони послідовно дотримується їх під час реалізації ОНП.

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

Спеціалізовані програмні комплекси (від компанії Schlumberger), навчання на яких відбувається на 4 курсі,
встановлені в комп’ютерній аудиторії на 6 комп’ютерах. ЗВО рекомендовано збільшити кількість комп’ютерів для
підвищення якості навчального процесу.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Є певні недоліки, що є несуттєвими. Запланована траєкторія вдосконалення є досяжною та адекватною.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Під час аналізу нормативної бази та спілкування з стейхолдерами було встановлено, що система забезпечення якості
навчальної діяльності в ЗВО формується на основі наступного документа: Методичні рекомендації щодо порядку
розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм в національному технічному
університеті «Харківський політехнічний інститут» https://cutt.ly/sfHOxLM. В даних рекомендаціях описано 5 етапів
розроблення та система запровадження, моніторингу та перегляду освітньої програми.

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.

В ЗВО присутнє залучення органів студентського самоврядування, однак під час зустрічі студентське
самоврядування продемонструвало не достатній рівень обізнаності та зацікавленості до процесу розвитку освітньої
програми та процедур забезпечення її якості. В протоколі № 11 від 17 травня 2018 року згадана присутність
здобувачів на засіданні кафедри, однак при зустрічі самі здобувачі цього не згадували.
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3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

Встановлено, що періодично проводяться опитування здобувачів та стейкхолдерів щодо освітнього процесу, але під
час фокус зустрічі з стейхолдерами конкретний факт, щодо пропозицій внесення змін в ОП було надано тільки від
одного представника, тому експертна група робить висновок про недостатню систематичність роботи в даному
напрямку. Наявні два протоколи засідань кафедри № 10 від 24 квітня 2018 року та №11 від 17 травня 2018 року
(http://web.kpi.kharkov.ua/dngik/?page_id=792&lang=uk), в яких записано про розгляд внесення змін в ОП. Однак,
які саме зміни внесені чи розглядались, та хто саме їх запропонував в протоколах не зазначено.

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

В протоколах засідань кафедри згадано про опитування випускників. Експертна група ознайомилась з результатами
опитувань.

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

В ЗВО реалізація ОП відбувається згідно «Опису системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти» https://cutt.ly/5fHJulq. Під час зустрічей з здобувачами та органами студентського
самоврядування експертна група звернула увагу на не повне володіння студентами інформації, пов’язаної з
академічною доброчесністю, призначенням силабусу, можливим бажанням внесення змін в ОП, що характеризує
пасивність з боку студентів та недостатнє бажання щось змінювати.

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

Враховуючи, що акредитація є первинною, результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, що беруться
до уваги під час удосконалення ОП, немає.

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

Внутрішнє забезпечення якості освіти реалізовано шляхом забезпечення моніторингу якості освіти НТУ «ХПІ»,
опитування та анкетування студентів
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/opytuvannya/http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/wp-
content/uploads/sites/25/2020/02/anketuvannya-vypusknykiv.pdf,http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/wp-
content/uploads/sites/25/2020/02/Analiz-opytuvannya-inozemtsiv-1-1.pdf); http://web.kpi.kharkov.ua/dngik/?
page_id=997&lang=uk, здійснення організації і контролю освітнього процесу з боку навчального відділу
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/wp-content/uploads/sites/25/2018/06/NASTANOVA-SHHODOYAKOSTI.pdf),
організації підвищення професійного розвитку викладачів; організації методичного та інформаційного
забезпечення освітньої діяльності, запобігання академічного плагіату
(https://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/akademichna-dobrochesnist/). Викладацька майстерність НПП удосконалюється
за рахунок участі у конференціях, проходження підвищення кваліфікації, підготовки наукових публікацій до різних
фахових видань, тощо.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Чітко описана нормативна база для розроблення та реалізації освітньої програми, проводиться моніторинг
працевлаштування випускників ОП, викладачі ОП є працівниками нафтогазових підприємств.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

Недостатня зацікавленість здобувачів вищої освіти в покращенні ОП. Не повне володіння студентами інформацією,
пов’язаної з академічною доброчесністю, призначенням силабусу, можливим бажанням внесення змін в ОП.
Недостатня зацікавленість зі сторони роботодавців, щодо внесення змін в ОП. Слід звернути увагу на краще
розуміння учасниками освітнього процесу основних принципів академічної доброчесності.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Рівень В критерію 8 обґрунтовується окремими недоліками підкритеріїв.

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.

Права та обов’язки учасників освітнього процесу описані в одному документі, що оприлюднений на сайті ЗВО:
«Правила внутрішнього розпорядку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»»
https://cutt.ly/3fHLtXH. Функціонує сайт кафедри, але він потребує систематичного оновлення та
переформатування.

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.

Сама ОП оприлюднена на сайті кафедри за посиланням https://cutt.ly/lfJmdEy. Сторінка для проектів доступна за
посиланням https://cutt.ly/EfJmTE0, але на момент перевірки сторінка залишалась порожньою.

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.

ЕГ встановила, що ЗВО своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну інформацію про
освітню програму, включаючи цілі, очікувані результати навчання, освітні компоненти, програмні результати
навчання, літературу, тощо https://cutt.ly/6fJmA0l. Всі зацікавлені сторони мають змогу ознайомитися з її змістом на
офіційному сайті кафедри.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Наявність на сторінці навчально-наукового інституту технологій та інженерії можливості подання інформації, щодо
обговорення ОП http://web.kpi.kharkov.ua/ihti/obgovorennya-osvitnih-program/, інформативний сайт ЗВО, з великою
кількістю доступної інформації про освітні програми.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.

Необхідне вчасне оновлення сайту та забезпечення систематичного подання актуальної інформації, як про
діяльність здобувачів ОП, так і НПП та стейкхолдерів.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Загальний рівень критерію 9 відповідає поставленим вимогам, більша частина документів знаходиться на сайті
кафедри чи ЗВО у відкритому доступі. Проте сайту кафедри необхідно більш систематичне оновлення, зокрема з
питань наукової діяльності студентів, заходів, що проводяться кафедрою та інш. інформацією.

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
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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

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
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Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

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

Кондрат Олександр Романович

Члени експертної групи

Лебедєва Олена Сергіївна

Болцарівський Артем Ігорович
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