
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Національний технічний університет "Харківський
політехнічний інститут"

Освітня програма 7182 Автомобілі та автомобільне господарство

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт

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

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


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 7182

Назва ОП Автомобілі та автомобільне господарство

Галузь знань 27 Транспорт

Cпеціальність 274 Автомобільний транспорт

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 Криштопа Святослав Ігоревич, Могилевський Олексій Сергійович,
Мороз Микола Миколайович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 27.09.2021 р. – 29.09.2021 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/17/2021/09/SAMOONALIZ-274.pdf

Програма візиту експертної групи http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-
content/uploads/sites/17/2021/09/Programa-vizitu-274.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

Освітньо-професійна програма (ОПП) "Автомобілі та автомобільне господарство" підготовки здобувачів вищої
освіти другого (магістерського) рівня 27 галузі знань «Транспорт» за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт"
розроблена проектною групою, до складу якої входять науково-педагогічні працівники (НПП) Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»). Також до ОПП надані такі відгуки-
рецензії зовнішніх стейкхолдерів: доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри тракторів і автомобілів
Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка Шуляка М. Л.,
кандидата технічних наук, головного конструктора Українського конструкторського бюро трансмісій і шасі
(УКБТШ), випускника кафедри «Автомобіле- і тракторобудування» НТУ «ХПІ» Гриненка О.А., кандидата технічних
наук, доцента, керівника мережі СТО «Motor-service», випускника кафедри «Двигунів внутрішнього згоряння» НТУ
«ХПІ» Тихоненка А.Т., керівника відділу сервісу підрозділу Renault ТОВ "Соллі плюс" Аксьонова Д.Ю. та заступника
директора автоцентру ПрАТ «Завод Фрунзе» Бікетова М.М. Освітньо- професійна програма затверджена Вченою
радою НТУ «ХПІ» протокол № 4 від 30 квітня 2021 року та затверджена ректором. Освітня програма є актуальною
на даний час та збалансованою у контексті врахування сучасних вимог ринку праці та інтересів різних груп
стейкхолдерів. Вона узгоджується із місією та стратегією розвитку ЗВО. Відповідно до Національної рамки
кваліфікацій програмні результати навчання освітньої програми наближені до сучасних тенденцій спеціальності. За
результатами акредитаційної експертизи експертною групою визначено, що освітня програма та освітня діяльність
за цією програмою загалом відповідають усім критеріям Додатку до Положення про акредитацію освітніх програм, з
недоліками, що не є суттєвими. Слід відзначити, що ЗВО має резерви і потенціал для удосконалення освітньої
діяльності за цією програмою. Тому експертною групою були надані певні рекомендації консультаційного
характеру, реалізація яких допоможе усунути виявлені слабкі сторони та покращить якість надання освітніх послуг.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Сильні сторони та позитивні практики визначені за кожним критерієм оцінювання. Вони є достатньо
переконливими і забезпечені необхідними фактами і доказами, що лягло в основу обґрунтування визначення рівня
відповідності освітньої програми кожному критерію оцінювання. З відмічених експертною групою сильних сторін
освітньої програми можна виділити наступне: ЗВО має зафіксовану у вигляді окремих документів місію,
стратегічний план розвитку та стратегію інтернаціоналізації університету, а цілі ОП відповідають стратегічним
цілям. Налагоджений обмін позиціями щодо ОПП з роботодавцями, здобувачами, представниками студентського
самоврядування, іншими стейкхолдерами. ОПП є структурованою у контексті загального часу навчання, освітні
компоненти, які включені до освітньої програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності, в
основному, дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання (крім двох). Структура
програми передбачає можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти.
Практична діяльність здобувачів дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.
Вибіркова складова здобувачів ОПП персоналізована та придатна для формування додаткових компетентностей,
необхідних для подальшої професійної діяльності в галузі автомобільного транспорту. Освітнє середовище створює
умови для формування здобувачами соціальних навичок (soft skills). Правила прийому на навчання за ОП та інші
нормативні документи є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень. ОПП і відповідні їй
процеси є основою злагодженої системи забезпечення якості ЗВО. Використання електронного тестування на
платформі дистанційного навчання Moodle у процесі поточного, модульного та підсумкового контролю, що
забезпечує зниження впливу суб’єктивної складової зі сторони викладача при оцінюванні знань здобувача вищої
освіти. Викладачі обираються за конкурсом на прозорій основі відповідно до цілей ОПП, регулярно підвищують
рівень викладацької майстерності, в тому числі закордоном. Існує система стимулювання викладачів та здобувачів
ОПП щодо підвищення рівня їхньою кваліфікації та професійної майстерності. Обладнання різноманітне і дозволяє
студентам досягти необхідних результатів навчання. Між керівництвом кафедри та стейкхолдерами існує тісний
зв'язок, що дозволяє вчасно реагувати на недоліки та приймати пропозиції (рекомендації) щодо нових ОП. Вся
інформація, необхідна для ознайомлення з правилами прийому, факультетами та кафедрами, положеннями
розміщена на сайті Університету та доступна для всіх заінтересованих осіб.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

ЕГ відмітила, що усунення визначених недоліків покращить якість надання освітніх послуг, для чого були надані
рекомендації, а саме: Недостатній рівень запроваджених заходів щодо врахування позицій та потреб зацікавлених
сторін ОПП. Зміщення акцентів наукового спрямування та лабораторно-матеріальної бази більше в бік тракторної,
ніж автомобільної техніки. Рекомендовано: Значно інтенсивніше залучати роботодавців та випускників для
удосконалення ОПП; для визначення позицій та потреб зацікавлених осіб, необхідно регулярно проводити
анкетування стейкхолдерів-випускників; розширити коло залучених до обговорення ОПП роботодавців та
випускників. Підсилити автомобільну складову освітньо-наукового процесу. Не відповідність ОПП та навчального
плану вимогам Закону України «Про вищу освіту». Обов’язкові компоненти складають 68 кредитів, а вибіркові – 22
кредити або 24,4 %. Не можливість досягнення двох заявлених цілей та програмних результатів навчання. Вибіркові
дисципліни, які попарно пропонуються здобувачам, в ряді випадків мають різні кількості кредитів. Співвідношення
кредитів в 1-му та 2-му семестрах призводить до суттєвого дисбалансу фактичного навантаження здобувачів. В
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цілому ряді ОК проектна група не дотримується норм співвідношення аудиторних та самостійних годин, які
передбачені власним Положенням про організацію освітнього процесу НТУ «ХПІ». Рекомендовано: Привести ОПП
та НП у відповідність вимогам Закону України «Про вищу освіту» та зробленим зауваженням ЕГ. Відсутність ОПП
на сторінці для вступників. Рекомендовано: Розміщувати файли з текстом ОПП безпосередньо на сторінці
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ НТУ “ХПІ”. Викладачі не достатньо оновлюють зміст освіти на основі
наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі. Рекомендовано: Активізувати викладачам оновлення
змісту освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі. Не в повній мірі
використовуються можливості платформи дистанційного навчання Moodle. Рекомендовано при створенні тестів
більш повно використовувати можливості системи Moodle. Відповідність кадрового забезпечення виконано за
спорідненим принципом. Це стосується дипломів про освіту, підвищення кваліфікації (стажування), публікацій.
ЗВО не залучає професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців до аудиторних занять.
Рекомендовано: Посилити роботу щодо кадрового забезпечення відповідності спеціальності 274 «Автомобільний
транспорт». Розглянути можливість щодо залучення професіоналів-практиків, експертів галузі, представників
роботодавців до аудиторних занять. Підлягає вдосконаленню інформування здобувачів вищої освіти з боку
академічного персоналу про нормативні поняття. ЗВО має придбати більш сучасне обладнання та програмне
забезпечення, спрямоване на більш вищий рівень досягнення результатів навчання. Слід приділити увагу
підвищенню рівня взаємодії з випускниками та здобувачами вищої освіти.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Підготовка фахівців за ОПП другого рівня «Автомобілі та автомобільне господарство» (в подальшому – «АтАГ»)
безумовно відповідає місії Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (в
подальшому – НТУ «ХПІ») щодо формування сучасної системи підготовки магістрів на основі інтеграції
навчального, наукового, інноваційного та технологічного потенціалу; створення, накопичування, узагальнення і
поширення передових знань у сферу автомобільного транспорту. Основний фокус, особливості, цілі та результати
ОПП відповідають місії НТУ «ХПІ» (https://www.kpi.kharkov.ua/rus/ntu-hpi/mission/); Стратегічному плану
розвитку НТУ «ХПІ» на 2019-2025 роки (https://cutt.ly/lEHsilp) та Стратегії інтернаціоналізації університету
(https://cutt.ly/jEHsji0) і поза жодним сумнівом в рамках підготовки фахівців за ОПП «АтАГ» досягаються такі
стратегічні цілі як «сприяння гармонійному розвитку особистості та забезпеченні підготовки нової генерації
професіоналів, здатних комплексно поєднувати дослідницьку та проектну діяльність за рахунок глибокого
засвоєння фундаментальних знань та інженерної творчості для забезпечення потреб підприємств автомобільної
галузі». На думку ЕГ, унікальність ОПП «АтАГ» вдалося сформувати завдяки тому, що вона добре поєднується з
напрямками діяльності провідних харківських станцій технічного обслуговування автомобілів та підприємств
автомобільного транспорту. Затребуваність цілей ОПП була підтверджена, в т.ч., і на зустрічах з роботодавцями,
здобувачами та випускниками. Враховуючи вищевикладене ЕГ вважає, що ОПП «АтАГ» має повну відповідність
підкритерію 1.1.

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

В результаті проведених зустрічей з представниками магістрів, студентського самоврядування, роботодавців,
випускників було, в основному, отримано підтвердження наявності співпраці щодо обговорення цілей та
програмних результатів навчання ОПП. На зустрічі із магістрами, представниками студентського самоврядування,
випускниками підтвердилось, що взаємний обмін думками щодо змісту ОК дійсно відбувається, до ЕГ була донесена
задоволеність стейкхолдерів обов’язковою та вибірковою складовими ОПП. Присутні стейкхолдери-роботодавці –
Гриненко Олексій (керівник ТОВ "Лозівські машини інноваційний центр), Анатолій Тихоненко (керівник мережі
СТО "Motor-service"), Денис Аксьонов (заст. дир. ТОВ "Соллі плюс") також підтвердили наявність тісної співпраці та
високий рівень випускників магістратури спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» попередніх років.
Конкретними прикладами пропозицій роботодавців, здобувачів та представників академічної спільноти при
формуванні цілей цієї ОПП можна відмітити наступні. Магістрами були висловлені побажання: збільшити кількість
годин лабораторних занять з дисциплін "Сучасні методи діагностики автомобілів" та "Діагностика електронних
систем автомобілів"; на поглиблене вивчення розмовної англійської мови. Відповідні зміни, як підтвердили
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здобувачі освіти, дійсно були внесені в навчальний процес. Разом з тим, ЕГ відмічає, що під час спілкування з
випускниками було з’ясовано, що вони побажань щодо покращення ОПП не вносили. Роботодавці висловлювали
побажання з корегування та доповнення змісту ОПП. Так, наприклад, керівник мережі СТО "Motor-service" Анатолій
Тихоненко вносив пропозиції щодо покращення здатності випускників-магістрів до управління трудовими
колективами. Керівник ТОВ «Атлант-Моторс» Микола Чалий наголосив на пропозиціях щодо посилення здатності
здобувачів освіти орієнтуватися у різновидах маршрутів та методиках їх розробки з точки зору мінімізації
фінансових витрат автотранспортних підприємств. Разом з тим, ЕГ відмічає, що хоча роботодавці в загальному
підтвердили наявність обговорення зазначених змін в ОПП, але зазначили під час зустрічі, що до них не було
доведено, чи сформульовані в анкетах пропозиції представників зазначеної фокус-групи були враховані. Також ЕГ
вважає за необхідне зауважити, що результати зустрічей показали, що зв'язок зі стейкхолдерами-роботодавцями в
рамках обговорення ОПП відбувається, в основному, у формі особистого спілкування під час рекламно-
профорієнтаційних заходів. ЕГ також відзначає, що анкетування роботодавців та здобувачів освіти знаходиться в
даний час тільки в стадії початкового накопичення даних. В цілому ЕГ робить висновок про те, що в загальному цілі
освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій та потреб
заінтересованих сторін, а ОПП має відповідність за підкритерієм 1.2.

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.

При формуванні цілей ОПП проектна група орієнтувалась на тенденції розвитку спеціальності та потреби ринку
праці, а саме на потреби автотранспортних підприємств та СТО у керівних кадрах. Аналіз змісту ОПП та силабусів
дозволяє стверджувати, що зміст ОПП в цілому та ОК зокрема, враховує сучасні тенденції розвитку автомобільного
транспорту та підприємств автотранспортної інфраструктури. При викладанні дисциплін приділяється увага
контексту виробництва автотракторної техніки, наприклад, виробництву тракторів і автомобілів з перспективними
безступінчатими трансмісіями. Обов’язкові та вибіркові ОК добре орієнтовані на сучасні тенденції розвитку ринку
праці як України, так і Європи. Наприклад, досить розвинутий на ОПП напрямок сучасних методів діагностики
автомобілів. Лабораторія діагностики автомобілів, яка обладнана сучасним діагностичним комплексом Bosch,
автомобілями БМВ і Форд, була продемонстрована ЕГ під час експертизи та активно використовується в
навчальному процесі в ОК «Сучасні методи діагностики автомобілів», «Діагностика електронних систем
автомобіля». Програма має добрий регіональний контекст, але галузевий автомобільний контекст проявляється
менше і більшою мірою проявляється у науковій співпраці з підприємствами тракторної техніки, наприклад, з
Харківським тракторним заводом. Регіональний аспект враховується при формуванні змісту освітніх компонент,
акцентуючи увагу на розташуванні університету у великому обласному центрі-мільйоннику, яке має значну кількість
великих СТО та АТП, що вимагає, у свою чергу, підготовки для них кадрів з врахуванням специфіки зазначених
підприємств. У ході зустрічей з НПП та адміністрацією було з`ясовано, що під час створення ОПП вивчався досвід
подібних програм в інших ЗВО України. Так, наприклад, до вибіркової складової ОПП введена дисципліна
«Менеджмент в автосервісі». Аналогічна за змістом дисципліна присутня в ОПП Харківського національного
автомобільно-дорожнього університету. Проектною групою та педперсоналом ОПП також аналізувався досвід
іноземних ЗВО, наприклад, Краківської політехніки (вивчались дисципліни «Логістичні системи», «Моделювання
транспортних систем та процесів», «Масиви даних та оптимізація в управлінні ланцюгами поставок» та ін., що було
враховано у вибірковій складовій додаванням дисципліни «Міжнародні автомобільні вантажні перевезення»). З
врахуванням вищевикладеного ЕГ робить висновок про те, що ОПП має відповідність за підкритерієм 1.3.

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.

На час проведення акредитаційної експертизи стандарт ВО за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» для 2-
го рівня ВО ще не затверджений – у 2020 році був затверджений тільки стандарт для 1-го рівня ВО. В процесі
зустрічей з гарантом та НПП, які входять в проектну групу, було отримано підтвердження врахування вимог
Національної рамки кваліфікацій (НРК) відповідних редакцій для розробки ОПП. Змістовий аналіз ОПП та матриць
відповідності ОК програмним результатам навчання (ПРН) та загальним (ЗК) і фаховим компетентностям (ФК)
дозволяє зробити висновок, що змістовне наповнення ПРН відповідає вимогам НРК (в редакції Постанови КМУ від
12 червня 2019 р. № 509) для 2-го (освітньо-професійного) рівня ВО за основними дескрипторами 8-го
кваліфікаційного рівня (знання, уміння/навички, комунікація, відповідальність/автономія), а самі ПРН дозволяють
здобувачам розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі автомобільного транспорту та/або у процесі навчання,
що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій. Враховуючи вищенаведене ЕГ вважає, що ОПП
«АтАГ» має повну відповідність підкритерію 1.4.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

1. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" має зафіксовану у вигляді окремих
документів місію, стратегічний план розвитку та стратегію інтернаціоналізації університету, а цілі освітньої
програми «Автомобілі та автомобільне господарство» відповідають стратегічним цілям ЗВО. 2. Освітня програма
базується на достатньо тривалому досвіді підготовки студентів за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне
господарство» (з 2004-го року), налагоджений обмін позиціями щодо ОПП з роботодавцями, здобувачами,
представниками студентського самоврядування, іншими стейкхолдерами, що дозволяє забезпечити високий рівень
освітньої і наукової складових програми, враховувати регіональний та, в основному, галузевий контекст та тенденції
розвитку спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». 3. Здобувачі ВО, роботодавці та представники
студентського самоврядування підтвердили наявність обговорення та внесення пропонованих змін в ОПП.

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

Слабкою стороною ОНП у контексті Критерію 1 є недостатній рівень запроваджених заходів щодо врахування
позицій та потреб зацікавлених сторін ОНП. Зокрема результати зустрічей показали, що анкетування здобувачів та
роботодавців знаходиться в даний час тільки в стадії початкового накопичення даних. Як з’ясувалось під час
зустрічей з випускниками, їхнє анкетування не проводилось та пропозицій щодо покращення ОПП від них не
надходило. Роботодавці підтвердили наявність обговорення змін в ОПП, але представники зазначеної фокус-групи
не змогли підтвердити врахування проектною групою сформульованих в анкетах пропозицій. Також ЕГ відмічає, що
зв'язок зі стейкхолдерами-роботодавцями в рамках обговорення ОПП відбувається, в основному, у формі особистого
спілкування під час рекламно-профорієнтаційних заходів. Тому експертною групою рекомендовано: значно
інтенсивніше залучати роботодавців та випускників для удосконалення ОПП та активніше аналізувати та, за
результатами аналізу, враховувати їхні пропозиції; для визначення позицій та потреб зацікавлених осіб, необхідно
обов’язково регулярно проводити анкетування стейкхолдерів-випускників. Бажано також розширити коло
залучених до обговорення ОПП роботодавців та випускників. Також ЕГ звертає увагу проектної групи на деяке
зміщення акцентів наукового спрямування та лабораторно-матеріальної бази більше в бік тракторної, ніж
автомобільної техніки, що, відповідно, потребує деякого підсилення автомобільної складової освітньо-наукового
процесу.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітня програма в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 1.1-1.4: цілі ОПП
відповідають місії та стратегії ЗВО НТУ «ХПІ», при визначенні та формулюванні ПРН враховуються позиції
здобувачів, роботодавців та інших стейкхолдерів, тенденції розвитку спеціальності, галузевий та регіональний
аспекти, досвід інших вітчизняних та зарубіжних програм. ОПП в цілому відповідає вимогам Національної рамки
кваліфікацій для 2-го (освітньо-професійного) рівня. Освітня програма відповідає критерію 1 з несуттєвими
недоліками (підкритерій 1.2). Недолік 1.2 ЕГ визначається як не суттєвий, оскільки хоча анкетування здобувачів,
випускників та роботодавців знаходиться в даний час тільки в стадії початкового накопичення даних, але здобувачі,
випускники та роботодавці при опитуванні підтвердили обговорення та взаємний обмін думками щодо змісту ОПП
та ОК, всіма стейкхолдерами до ЕГ була донесена задоволеність обов’язковою та вибірковою складовими ОПП.
Беручи до уваги всю цілісність встановлених фактів (сильних сторін, позитивних практик, слабких сторін,
рекомендацій) та їх контексту, а також такі чинники, як принципи урахування контексту та позицій стейкхолдерів,
відносний вплив недоліків на відповідний аспект якості ОПП та наявність в закладі підходу, орієнтованого на
вдосконалення, ЕГ вважає можливим стверджувати, що ОПП другого рівня «Автомобілі та автомобільне
господарство» НТУ «ХПІ» і освітня діяльність за цією програмою відповідають рівню В за критерієм 1.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Загальний обсяг кредитів ОПП «Автомобілі та автомобільне господарство» становить 90 кредитів ЄКТС і відповідає
вимогам чинного законодавства. Згідно інформації, що представлена в ОПП (https://cutt.ly/jEHfI5M) і навчальному
плані (https://cutt.ly/NEHfFN0), обов’язкові компоненти складають 68 кредитів, а вибіркові – 22 кредити або 24,4 %,
що не відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту». Не відповідність ОПП та навчального плану вимогам
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Закону України «Про вищу освіту» є суттєвим упущенням проектної групи ОПП. Водночас ЕГ відмічає, що проектна
група ОПП усвідомила зроблену помилку та на протязі роботи ЕГ підготувала проект ОПП на 2022-2023
навчальний рік, де повністю усунула вказану помилку https://cutt.ly/cEHfC6z (в проекті ОПП зазначено 24 кредити
вибіркової частини або 26,7 % від загальної кількості кредитів). Керівництвом НТУ «ХПІ» під час зустрічей з
адміністрацією ЗВО також була задекларована готовність забезпечення редагування змістів ОПП та НП,
виправивши зазначену помилку. Тому ЕГ вважає, що ОПП «Автомобілі та автомобільне господарство» НТУ «ХПІ»
може мати відповідність за підкритерієм 2.1.

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

ОПП є структурованою у контексті загального часу навчання. ОК, включені до програми, складають логічну
взаємопов’язану систему, а навчальний план розділений на цикли загальної та спеціальної (фахової) підготовки.
Останній, в свою чергу, ділиться на нормативні та вибіркові ОК. Такий поділ практикується у ЗВО для зручності
адміністрування формування індивідуальних освітніх траєкторій. Послідовність вивчення ОК ОПП є обґрунтованою
та дозволяє досягти заявлених цілей. Разом з тим ЕГ зазначає, що можливість досягти заявлені ФК та ПРН
обов’язковими ОК не є переконливою, зокрема ФК8, ФК10, ФК11 та ПРН8, ПРН10, ПРН11 забезпечуються виключно
атестацією (кваліфікаційною роботою) https://cutt.ly/0EHgTcz. По-перше, у відповідності до ст. 6 ЗУ «Про вищу
освіту» атестація - це встановлення відповідності результатів навчання вимогам освітньої програми та/або вимогам
програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Тому досягнення ФК під час атестації є не правильним. Але
навіть якщо не враховувати цей момент, то під час атестації (кваліфікаційної роботи) фактично не відбувається
досягнення ФК 10 (в частині здатності обирати різновиди маршрутів та володіти методиками їх розробки;
організації безпеки руху при перевезенні всіх типів вантажів) та ФК11 (в частині здатності вирішувати транспортні
задачі з доставки вантажів всіх типів, володіти основами складської логістики та керування запасами). Вказані ФК
не відображені і у методичних вказівках до виконання кваліфікаційної роботи. Але навіть якщо не враховувати і
відсутність посилань у методичних вказівках до виконання кваліфікаційної роботи на вказані ФК10 та ФК11, у
наданих експертній групі виконаних дипломних проектах також фактично не відбувається досягнення зазначених
ФК. Наприклад, в тексті дипломного проекту «Дослідження впливу конструктивних параметрів самоблокувального
диференціалу «ДАК» на його експлуатаційні властивості» студента гр. МІТ-М719 Андрія Лузіна (випуск 2020 р.)
немає жодних згадок щодо зазначених ФК10 та ФК11. Додатково ЕГ відзначає, що навіть вибіркові ОК поділені в
навчальному плані попарно таким чином, що в ряді індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти
досягнення заявлених цілей та програмних результатів навчання не відбудеться. Неможливість досягнення окремих
заявлених цілей та програмних результатів навчання є суттєвим упущенням проектної групи ОПП. Разом з тим ЕГ
відмічає, що інші ПРН та компетентності повністю забезпечуються обов’язковими ОК. Крім того ЕГ відзначає, що
проектна група ОПП усвідомила зроблені помилки та на протязі роботи ЕГ підготувала проект ОПП на 2022-2023
навчальний рік https://cutt.ly/gEHgBci, де повністю усунула вказані помилки. Тому ЕГ вважає, що ОПП «Автомобілі
та автомобільне господарство» НТУ «ХПІ» може мати відповідність за підкритерієм 2.2.

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

Зміст ОПП відповідає предметній області спеціальності «Автомобільний транспорт». Обов’язкові та вибіркові
освітні компоненти мають тісний зв’язок зі спеціальністю та предметною областю, охоплюють як теоретичний, так і
практичний зміст предметної області. Зміст ОПП відповідає застосуванню теоретичних знань та практичної
підготовки магістрів за спеціальністю «Автомобільний транспорт», вирішенню науково-дослідницьких та
прикладних завдань; використанню інформаційних технологій та застосуванню сучасної нормативно-правової бази
у сфері автомобільного транспорту України; одержанню навичок проведення наукової роботи на підприємствах та у
закладах вищої освіти. Це загалом дозволяє підготувати фахівців, які мають спеціалізовані уміння та навички
розв’язання проблем, проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових
знань в галузі автомобільного транспорту, які здатні розв’язувати проблеми в сфері автомобільного транспорту за
наявності обмеженої інформації та з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності, які можуть
проводити оригінальні наукові дослідження в галузі автотранспортного машинобудування та експлуатації
автомобільної техніки. Інтерв'ювання та співбесіди зі здобувачами та роботодавцями підтвердили, що потреби в
оновлені ОПП задовольняються, сама ОПП переглядається з врахуванням сучасних тенденцій автотранспортного
комплексу України. Під час інтерв’ювання роботодавців експертна група отримала позитивні відгуки щодо
відповідності предметної області ОПП. Отже, експертна група вважає, що ОПП має повну відповідність підкритерію
2.3.

4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.
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Магістри ОПП «Автомобілі та автомобільне господарство» НТУ «ХПІ» реалізують своє право на вибір ОК шляхом
вільного обрання їх з переліку вибіркових дисциплін, що представлені в ОПП – здобувачу надається перелік із 12 ОК
(обсягом 3-4 кредити кожна), разом – 22 кредити, що складає 24,4 % від загальної кількості кредитів ОПП.
Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача визначається Положенням про порядок реалізації
студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін https://cutt.ly/6EHhapr, Положенням про організацію
освітнього процесу https://cutt.ly/NEHhbHv, Положенням про навчання студентів за індивідуальним графіком
https://cutt.ly/gEHhRGW. Індивідуальні плани виконання ОПП сформовані для кожного здобувача та виконуються.
Інформація про вибіркові ОК https://cutt.ly/REHhPJW та силабуси вибіркових ОК наведені на сторінці кафедри
http://ait.kharkov.ua/education.php?lng=2 для попереднього ознайомлення та вибору. ЕГ при зустрічі з магістрами
встановила, що вибір ОК здобувачами дійсно здійснюється. Перелік вибіркових дисциплін відповідає завданню
покращення виробничої діяльності магістрів. Разом з тим ЕГ відзначає, що вибіркові дисципліни не збалансовані за
кількістю кредитів. Наприклад, пари ОК (за наданими даними ЗВО): 1. Технічний сервіс спеціального рухомого
складу (ВВП-11) - 4кр. 2. Менеджмент в автосервісі (ВВП-7) - 3 кр. або 1. Сучасні технології виробництва і ремонту
автомобілів (ВВП-9) - 3кр. 2. Сучасні напрямки розвитку інфраструктури автомобільного транспорту (ВВП-8) - 4кр.
Це серйозно утруднює реалізацію формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача. Крім того, силабуси,
які пропонуються здобувачам даної ОПП, частково не відповідають вимогам Положення «Силабус навчальної
дисципліни» (https://cutt.ly/jEHhBzs). Разом з тим ЕГ відзначає, що здобувачі при опитуванні підтвердили
можливості вибору індивідуальної освітньої траєкторії та виказали повне задоволення, проектна група ОПП
усвідомила зроблену помилку та на протязі роботи ЕГ підготувала проект ОПП на 2022-2023 навчальний рік
https://cutt.ly/gEHgBci, де зробила всі вибіркові ОК обсягом по 4 кредити, що усунуло зазначені труднощі
формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача. Навчальним відділом НТУ «ХПІ» під час зустрічей з
адміністрацією ЗВО також була задекларована готовність забезпечення редагування змістів ОПП та НП,
виправивши зазначені помилки. Тому ЕГ, незважаючи на вищеперераховані недоліки, вважає, що ОПП має
відповідність за підкритерієм 2.4.

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

Практична підготовка здобувачів ОПП «Автомобілі та автомобільне господарство» регламентується Положенням
про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти НТУ «ХПІ» https://cutt.ly/DEHjEEo, а ОПП
передбачає практичну підготовку через обов’язкову компоненту "Переддипломна практика" загальним обсягом 15
кредитів ЄКТС, що дає можливість здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності,
дозволяє зібрати необхідну інформацію для написання кваліфікаційної дипломної роботи та подальшого
працевлаштування за спеціальністю на підприємстві-базі практики. Заявлені цілі та ПРН під час проходження
практики, в основному, досягаються. Викликає тільки певний сумнів забезпечення ФК12 та ПРН12 в частині
здатності/вміння «розрахунку та проектування об’єктів інфраструктури автомобільного транспорту». Це
досягається, як правило, на наступному етапі – при написанні магістерської роботи. Відповідно зазначені ФК12 та
ПРН12 не відображені і у робочій програмі з переддипломної практики. У наданих експертній групі виконаних
звітах з практики також фактично не відбувається досягнення зазначених ФК та ПРН. Наприклад, в тексті звіту вже
згаданого вище студента гр. МІТ-М719 Андрія Лузіна немає жодних згадок щодо зазначених ФК12 та ФК12. У
результаті співбесід з НПП, роботодавцями та здобувачами встановлено, що практична підготовка здобувачів
передбачає використання, як власного матеріально-технічного забезпечення, так і матеріальної бази підприємств-
партнерів. Основними базами переддипломної практики магістрів спеціальності 274 є наступні підприємства: ТОВ
«Атлант Моторз», ТОВ «Соллі плюс», ПАТ автоцентр «Завод Фрунзе», ТОВ «Слобожанська промислова компанія»,
ТОВ «Енерго-Контакт», ТОВ "Лозівські машини інноваційний центр, ТОВ "Motor-service", завод ім. Малишева, ТОВ
«Інтезресурс» та ін. ЕГ були надані копії договорів практик з вказаними підприємствами. Роботодавці під час
спілкування теж підтвердили використання здобувачами матеріальної бази підприємств. Водночас ЕГ відмічає, що
необхідні практичні навички та фахові компетентності здобувачам освіти також дозволять отримати наступні
вибіркові ОК: «Діагностика електронних систем автомобіля», «Технічний сервіс спеціального рухомого складу». В
цілому ЕГ вважає обов’язкову практичну компоненту ОПП достатньою для формування компетентностей,
необхідних для подальшої виробничої діяльності та робить висновок про те, що практична підготовка здобувачів
ОПП відбувається на достатньому рівні, а ОПП має повну відповідність у контексті підкритерію 2.5.

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

Аналіз ОПП, силабусів, результати зустрічей із здобувачами, роботодавцями та НПП дає можливість ЕГ підтвердити
наявність умов для набуття здобувачами соціальних навичок «soft skills», а саме: навичок комунікації, здатності
брати на себе відповідальність і працювати в критичних умовах, вміння працювати в команді, врегульовувати
конфлікти, керувати роботою колективу, здатності системно і логічно мислити, вирішувати нестандартні завдання,
спілкуватися з професійною та загальною аудиторіями. Фактично навички «soft skills» в ОПП «Автомобілі та
автомобільне господарство» формуються в рамках більшості ОК, хоча головною мірою це стосується дисциплін
«Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами»,
«Управління виробничою діяльністю автотранспортних підприємств», «Менеджмент в автосервісі». Під час розмови
з викладачами та магістрами, було з’ясовано, що в процесі навчання з метою розвитку соціальних навичок
використовуються методи імітаційного моделювання, практичні симуляції, ділові ігри. Під час зустрічі студенти
продемонстрували, що вони обізнані з поняттям соціальних навичок та їх роллю у професійній діяльності.
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Удосконалення навичок «soft skills» відбувається під час викладання, коли викладачі створюють «контекст-
практики», що імітують умови, з якими зіштовхуються фахівці під час професійної діяльності. Викладачі надали
практичні приклади застосування активних методів навчання, які опосередковано розвивають різні соціальні
навички. Позитивною практикою НТУ «ХПІ» загалом, та ОПП зокрема, є створення сприятливого освітнього й
соціально-психологічного середовища формування всебічно розвинутої та суспільно активної людини. Також в
процесі спілкування із НПП та здобувачами було з’ясовано, що процес підготовки магістрів також включає
додаткові інструменти, які дозволяють набути «soft skills». Наприклад, участь магістрів у студентських наукових
конференціях також сприяє набуттю соціальних та комунікаційних навичок «soft skills». Позитивно оцінюючи в
цілому відповідність ОПП підкритерію 2.6 ЕГ також надає рекомендації щодо введення до широкого переліку
вибіркових дисциплін не лише ОК, спрямованих на здобуття глибинних знань із спеціальності, а й ОК спрямованих
на формування системного світогляду та загального культурного кругозору, що дозволить поглибити навички «soft
skills».

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

Професійний стандарт в даний час 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.

Організація самостійної роботи здобувачів регламентується у НТУ «ХПІ» Положенням про організацію освітнього
процесу https://cutt.ly/rEHjNYg. Раціональність обсягів та співвідношення обов’язкової то вибіркової освітньої
складової ОПП та фактичне навантаження здобувачів, як відображене у НП
http://ait.kharkov.ua/uploads/Navchalniy_Plan_274_AAh_2021.pdf не є переконливою. Наприклад, як випливає з НП,
обсяг обов’язкової освітньої складової ОПП в 2-му семестрі становить 22 кредити ЕКТС. Як зазначено в НП в 2-му
семестрі здобувачам також пропонується на вибір одна з двох вибіркових дисциплін («Логістика на автотранспорті»
або «Методи математичного прогнозування зміни технічного стану автомобілів») обсягом по 4 кр. кожна. Тобто
загальна кількість кредитів в 2-му семестрі складає 26 кр. На 1-й семестр, відповідно, припадає 34 кр. навантаження.
На думку ЕГ таке співвідношення кредитів в 1-му та 2-му семестрах призводить до суттєвого дисбалансу фактичного
навантаження здобувачів. Разом з тим ЕГ відзначає, що в 3-му семестрі НП, беззаперечно, встановлена правильна
кількість навантаження у 30 кредитів. Аналізуючи навчальний план щодо співвідношення аудиторних та
самостійних годин ЕГ і тут відмічає проблеми з фактичним навантаженням здобувачів в ряді ОК. У відповідності до
власного Положення про організацію освітнього процесу НТУ «ХПІ», частка самостійної роботи здобувачів повинна
складати 1/3–2/3 загального обсягу навчального часу (с. 19 Положення…). Але в цілому ряді ОК проектна група не
дотримується зазначених норм. Наприклад, для ОК «Інтелектуальна власність» зазначено 16 годин аудиторної та 74
годин самостійної роботи, тобто частка аудиторного навантаження складає 17,7 %. Точно то саме стосується і ОК
«Інноваційне підприємництво…». Протилежний приклад суттєвого перевантаження здобувачів на окремих ОК:
дисципліна «Методи математичного прогнозування зміни технічного стану автомобілів» - 80 годин аудиторної, 40
годин самостійної роботи (куди входить 30 годин самостійної роботи над КП). Тобто на самостійну роботу
залишається тільки 10 годин або 12,5 %. Точно то саме стосується і ОК «Логістика на автотранспорті». ЕГ також
відзначає, що у спілкуванні зі здобувачами освіти та представниками студентського самоврядування ЕГ не вдалось
одержати відповідь, які механізми реалізує ЗВО для визначення, чи вистачає здобувачам часу на самостійну роботу?
Разом з тим, спілкування зі здобувачами під час інтерв’ювання показало відсутність скарг магістрів щодо
фактичного навантаження та співвідношень аудиторного навантаження та самостійної роботи. Навчальним
відділом НТУ «ХПІ» під час зустрічей з адміністрацією ЗВО також була задекларована готовність забезпечення
більш збалансованого підходу до фактичного навантаження здобувачів, виправивши зазначені помилки в НП. Тому
прислуховуючись до думки здобувачів та з врахуванням подальшого виправлення помилок, задекларованих
проектною групою та навчальним відділом НТУ «ХПІ», ЕГ робить висновок про відповідність ОПП підкритерію 2.8.

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.

Підготовка здобувачів вищої освіти ОПП другого рівня «Автомобілі та автомобільне господарство» спеціальності
274 «Автомобільний транспорт» за дуальною формою не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.
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ОПП «Автомобілі та автомобільне господарство» є структурованою у контексті загального часу навчання, освітні
компоненти, які включені до освітньої програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності, в
основному, дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання (крім двох). Структура
програми передбачає можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти, для чого
створено нормативно-правові та організаційні умови. Побажання здобувачів при формуванні змісту ОПП та ОК
враховуються. Практична діяльність здобувачів дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої
професійної діяльності. ЕГ, роботодавці та здобувачі позитивно оцінюють рівень практичної підготовки. Обсяги ОК
ОПП, в основному, реалістично відображають фактичне навантаження здобувачів та є відповідними для досягнення
цілей та програмних результатів навчання. Структура ОПП націлена на здобуття компетентностей, які сприяють
подальшій професійній та науковій діяльності здобувачів. Практична підготовка передбачає використання як
власної, так і матеріально-технічної бази підприємств-партнерів, що забезпечує актуальність професійних знань та
конкурентність на ринку праці. Вибіркова складова здобувачів ОПП персоналізована та придатна для формування
додаткових компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності в галузі автомобільного транспорту.
Освітній процес створює умови для формування здобувачами соціальних навичок (soft skills).

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

Слабкими сторонами ОНП у контексті Критерію 2 є наступні: 1. Не відповідність ОПП та навчального плану
вимогам Закону України «Про вищу освіту». Обов’язкові компоненти складають 68 кредитів, а вибіркові – 22
кредити або 24,4 %. ЕГ рекомендує привести ОПП та НП у відповідність вимогам Закону України «Про вищу
освіту». І це вже фактично зроблено проектною групою під час роботи ЕГ у проекті ОПП на 2022-2023 навчальний
рік. 2. Не можливість досягнення двох заявлених цілей та програмних результатів навчання. Рекомендація –
переробити ОПП, що вже фактично зроблено проектною групою під час роботи ЕГ у проекті ОПП на 2022-2023
навчальний рік. 3. Вибіркові дисципліни, які попарно пропонуються здобувачам, в ряді випадків мають різні
кількості кредитів, що серйозно утруднює реалізацію формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача. ЕГ
рекомендує переробити ОПП, що вже фактично зроблено проектною групою під час роботи ЕГ у проекті ОПП на
2022-2023 навчальний рік, де всі вибіркові ОК мають по 4 кредити. 4. Співвідношення кредитів в 1-му та 2-му
семестрах призводить до суттєвого дисбалансу фактичного навантаження здобувачів. Рекомендація – переробити
НП, що вже фактично зроблено проектною групою під час роботи ЕГ у проекті НП на 2022-2023 навчальний рік, де
в 1-му та 2-му семестрах навантаження здобувачів складає по 30 кредитів. 5. В цілому ряді ОК проектна група не
дотримується норм співвідношення аудиторних та самостійних годин, які передбачені власним Положенням про
організацію освітнього процесу НТУ «ХПІ». ЕГ рекомендує переробити НП, що вже фактично зроблено проектною
групою під час роботи ЕГ у проекті НП на 2022-2023 навчальний рік, де кількості годин аудиторного навантаження
відповідають Положенню про організацію освітнього процесу НТУ «ХПІ».

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОПП має ряд слабких сторін, які, на думку ЕГ, все ж можна визнати не суттєвими. ОПП відповідає крітерію 2 з
несуттєвими недоліками (підкритерії 2.1, 2.2, 2.4-2.5 та 2.8). Недолік 2.1 ЕГ визначається як не суттєвий, оскільки
хоча є пряма невідповідність ОПП та НП вимогам п. 15 ст. 62 ЗУпВО щодо обсягу вибіркової складової, але проектна
група ОПП усвідомила зроблену помилку та на протязі роботи ЕГ підготувала проект ОПП на 22-23 н.р., де повністю
усунула вказаний недолік. Недоліки 2.2 та 2.5 ЕГ визначаються як не суттєві, оскільки хоча ЕГ встановлена
неможливість досягнення певних ФК та ПРН, але ПГ ОПП підготувала проект ОПП, де повністю усунула вказані
помилки. Недолік 2.4 ЕГ визначається як не суттєвий, оскільки ПГ ОПП підготувала оновлений проект ОПП, де
зробила всі вибіркові ОК однаковим обсягом по 4 кредити. Недолік 2.8 визначається як не суттєвий, оскільки
зазначені помилки співвідношення кредитів усунені у проекті НП, а спілкування зі здобувачами показало
відсутність скарг щодо навантаження. Також ЕГ відзначає, що ОПП має значний рівень узгодженості за
підкритеріями 2.3 та 2.6. Оскільки під час зустрічей з адміністрацією ЗВО була задекларована готовність
забезпечення редагування змістів ОПП та НП, виправивши наявні помилки, а ПГ ОПП на протязі роботи ЕГ
підготувала виправлені проекти ОПП та НП, а також зважаючи на сильні сторони і позитивні практики НТУ «ХПІ»
в цілому, ЕГ робить висновок, що ОПП та освітня діяльність за цією ОПП може відповідати рівню В за критерієм 2.

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

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.
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Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних
положень, визначаються особливостями отримання кваліфікацій та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу
вищої освіти. Зарахування до магістратури здійснюється на підставі Правил, що прийняті Вченою радою ЗВО 29
12.2020 р. і розміщені на офіційному сайті ЗВО https://cutt.ly/TEHcrBD, які є чіткими та зрозумілими. Відбір
здійснюється відповідно рейтингових списків з конкурсними балами на основі оцінок виписки диплому бакалавра,
результатів складання ЄВІ та результатів захисту бакалаврських робіт або вступних випробувань зі спеціальності.
Програма вступних випробувань зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» доступна за посиланням
(http://vstup.kpi.kharkov.ua/programy-vstupnykh-vyprobuvan/). Рейтингові списки, списки зарахованих, розклад
вступних випробувань та інша інформація, що стосується вступного процесу розміщена на сторінці
http://vstup.kpi.kharkov.ua/edbo/go/, що свідчить про відкритість та прозорість ЗВО. Додатково для вступників
пропонуються курси для підготовки до ЄВІ http://vstup.kpi.kharkov.ua/pidgotovchi-kursy-dlia-vstupu-v-magistraturu/.
Обсяг інформації, що оприлюднюється ЗВО, в основному, є достатнім та зрозумілим для вступників. Але експертна
група вважає за доцільне звернути увагу на відсутність ОП на сторінці для вступників
http://vstup.kpi.kharkov.ua/edprogram-cat/274-avtomobilnyi-transport/. На зазначеній сторінці міститься загальна
інформація щодо ОПП, але з текстом самої ОПП абітурієнти ознайомитись не можуть. Файл з ОПП для магістрів
розміщений на сторінці випускової кафедри "Автомобіле- і тракторобудування", але при цьому на сторінці
зазначеної кафедри відсутній файл ОПП бакалаврату спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» та файли ОПП
бакалаврату та магістратури спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». Це, можливо, свідчить про те, що файл
з ОПП магістратури спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» був розміщений безпосередньо перед
проведенням акредитаційної експертизи, а абітурієнти могли мати утруднений доступ до тексту ОПП при вступі.
Враховуючі на дискусійність останнього висновку ЕГ рекомендує розміщувати файли з текстом ОПП безпосередньо
на сторінці «СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ НТУ “ХПІ”»
http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/spetsialnosti-ta-osvitni-programy/, що власне і мало би відбуватись, якщо
проаналізувати назву зазначеної сторінки сайту НТУ “ХПІ”. В цілому експертна група вважає, що ОПП має
відповідність підкритерію 3.1.

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

Для вступників на ОПП «Автомобілі та автомобільне господарство» у відповідності до вимог прийому МОН
використовуються «Правила прийому до НТУ «ХПІ» https://cutt.ly/TEHcrBD. На конкурсний відбір щодо вступу на
навчання за ОПП можуть подавати документи вступники на основі здобутого ступеня бакалавра, а також особи, які
здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та
виконали у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Правила прийому на навчання та вимоги до
вступників ураховують особливості ОПП на рівні програми фахового вступного випробування. Перелік питань, що
входить до програми фахового вступного випробування формується у відповідності до вимог стандарту вищої освіти
ступеня бакалавра з урахуванням особливостей бакалаврської ОПП НТУ «ХПІ» з автомобільного транспорту. В
результаті проведених зустрічей з гарантом та НПП було встановлено, що «Програма фахового вступного
випробування» щорічно переглядається та затверджується на засіданні кафедри, головою групи забезпечення
спеціальності та на Вченій раді Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту. Разом з тим ЕГ
відзначає, що Програма фахового вступного випробування, яка офіційно розміщена на сайті https://cutt.ly/gEHczoG,
не є легітимним документом, оскільки не підписана директором ННІ МІТ та проректором НТУ «ХПІ». Також,
відповідно до «Правил прийому до НТУ «ХПІ» (с. 96), особливістю вступу на ОПП є максимально знижений до 0,25
ваговий коефіцієнт ЄВІ з іноземної мови (у відповідності до «Правил прийому до НТУ «ХПІ» мінімальний ваговий
коефіцієнт ЄВІ з іноземної мови має бути не менше 0,25). З повагою ставлячись до автономізації ЗВО ЕГ все ж
вважає, що в умовах курсу інтеграції України до Євросоюзу необхідне краще мотивування для вивчення іноземних
мов і ваговий коефіцієнт ЄВІ з іноземної мови для ОПП бажано збільшити. В цілому ЕГ констатує, що вимоги до
вступників ЗВО є ефективним способом для формування контингенту здобувачів ОПП, визначення форми і змісту
вступних випробувань, з яких приймаються фахові випробування для вступу на ОПП, відповідають рівню
компетентностей, потрібних для того, щоб розпочати навчання на програмі, а ОПП має відповідність підкритерію
3.2.

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.

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюються «Правилами прийому до НТУ
«ХПІ» https://cutt.ly/zEHvRY4, «Положенням про організацію освітнього процесу в НТУ «ХПІ»
https://cutt.ly/VEHvc1m, «Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-
педагогічних та наукових працівників університету НТУ «ХПІ» https://cutt.ly/MEHvSpc, які передбачають
зарахування кредитів відповідно до набутих компетентностей. Процедура передбачає, що на підставі академічної
довідки навчальний відділ укладає перелік дисциплін для перезарахування за участі представника групи
забезпечення, що за необхідності погоджується з гарантом програми. Результати фіксуються в індивідуальному
навчальному плані здобувача вищої освіти. За даною ОПП практика визнання результатів навчання, здобутих в
інших ЗВО, відсутня. Випадків, коли здобувачеві було визнано (перезараховано) кредити ЄКТС, здобуті в інших ЗВО,
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що стало передумовою для виконання ним вимог щодо завершення ОП, також не було. В загальному експертна
група вважає, що ОПП має повну відповідність підкритерію 3.3.

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.

В ЗВО з лютого 2021 року введено в дію проект Положення про порядок визнання результатів неформальної та
інформальної освіти у НТУ «Харківський політехнічний інститут» https://cutt.ly/qEHb31F. Проект Положення
передбачає право здобувачів усіх рівнів вищої освіти на визнання результатів навчання у неформальній та
інформальній освіті. Серед етапів визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті передбачено
такі: визначення результатів навчання, отриманих через неформальну та інформальну освіту; документальне
підтвердження результатів навчання (за наявності); оцінка результатів навчання; документування результатів
навчання. Проектом Положення передбачені методи оцінки результатів навчання, отриманих у неформальній та
інформальній освіті: співбесіда, тестування, екзаменування тощо. При цьому визнання результатів проводиться у
семестрі, який передує семестру, у якому згідно з навчальним планом конкретної освітньої програми передбачено
вивчення певної дисципліни. Обмеження зроблено з врахуванням ймовірності здобувача не підтвердити свої
результати навчання у неформальній освіті. Визнання результатів навчання у неформальній та інформальній освіті
розповсюджується у НТУ «ХПІ» лише на вибіркові дисципліни ОП. НТУ «ХПІ» може визнати результати навчання
у неформальній та інформальній освіті в обсязі не більше 10% від загального обсягу по конкретній ОПП. Визнання
НТУ «ХПІ» результатів навчання, які здобуті у неформальній чи інформальній освіті передбачає, що здобувач
звертається з заявою до декана/директора факультету/інституту, при попередньому узгодженню з гарантом ОП, з
проханням про визнання результатів навчання у неформальні та/або інформальній освіті. До заяви можуть
додаватися будь-які документи, які підтверджують ті вміння, які здобувач отримав під час навчання. Для визнання
результатів навчання у неформальній та інформальній освіті створюється розпорядженням декана/директора
факультету/інституту предметна комісія. Предметна комісія визначає метод оцінювання результатів навчання
відповідно до навчального плану. Предметна комісія дає 10 робочих днів для підготовки здобувачу до підсумкового
контролю (з кожної дисципліни) та 20 робочих днів для написання письмової роботи (за наявності). Підсумковий
контроль проходить у вигляді екзамену. Якщо здобувач отримав менше 60 балів, то йому не зараховуються
результати навчання у неформальній та / або інформальній освіті. ЕГ відмічає, що під час спілкування зі
здобувачами та представниками студентського самоврядування було встановлено, що механізм визнання
результатів, отриманих у неформальній освіті впроваджується не дуже активно, практично не відомий
представникам зазначених фокус-груп і тому є необхідність для ЗВО у додатковій інформаційній кампанії серед
учасників освітнього процесу. Також ЕГ відзначає, що випадків визнання результатів навчання, отриманих у
неформальної освіті, на ОПП не було. В цілому експертна група вважає, що ОПП має відповідність підкритерію 3.4.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Експертна група констатує, що Правила прийому на навчання за освітньою програмою та інші нормативні
документи розміщені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень. ЗВО також регулярно розміщує інформацію про свою діяльність, студентське життя,
результати наукових досліджень тощо. ОПП і відповідні їй процеси є основою злагодженої системи забезпечення
якості ЗВО. ЕГ констатує, що визначення форм і змісту вступних випробувань, з яких приймаються фахові
випробування для вступу на ОПП, відповідають рівню компетентностей, потрібних для того, щоб розпочати
навчання на програмі.

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

Експертна група звертає увагу на відсутність ОПП на сторінці для вступників. На зазначеній сторінці міститься
загальна інформація щодо ОПП, але з текстом самої ОПП абітурієнти ознайомитись не можуть. Експертна група
рекомендує розміщувати файли з текстом ОПП безпосередньо на сторінці СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ
ПРОГРАМИ НТУ “ХПІ”. ЕГ рекомендує збільшити для ОП ваговий коефіцієнт ЄВІ з іноземної мови. Рекомендовано
також створити умови для стимулювання неформального навчання магістрів та провести додаткову інформаційну
кампанію серед учасників освітнього процесу щодо механізмів визнання результатів, отриманих у неформальній
освіті.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Освітня програма в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 3.1-3.4: правила прийому
на навчання є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень, визначений і оприлюднений проект
правил та процедури визнання результатів у неформальній освіті та здобутих під час навчання у інших закладах
освіти. Разом з тим ЕГ відмічає, що під час спілкування зі здобувачами та представниками студентського
самоврядування було встановлено, що механізм визнання результатів, отриманих у неформальній освіті
впроваджується не дуже активно та практично не відомий представникам зазначених фокус-груп. Також ЕГ
відзначає, що у ЗВО є дещо утруднений доступ абітурієнтів до текстів ОПП. Беручи до уваги всю цілісність
встановлених фактів (сильних сторін, позитивних практик, слабких сторін, недоліків) та їх контексту, а також такі
чинники, як принципи поваги до автономії закладу, відносний вплив недоліків на відповідний аспект якості
освітньої програми та наявність в закладі підходу, орієнтованого на вдосконалення, експертна група стверджує про
наявність відповідності освітньої програми критерію 3.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі
цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи.

Форми і методи навчання за ОПП визначаються «Положенням про організацію освітнього процесу в НТУ «ХПІ»
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/) Навчання і викладання за ОПП поєднує аудиторні (лекції;
лабораторні, практичні завдання; консультації) та позааудиторні (самостійна робота) форми навчання, що
забезпечують освітній процес враховуючи специфіку технічної спеціальності, яка акредитується. Інформаційно-
методичне забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти базується на використанні платформи
дистанційного навчання Moodle на сервері електронних навчальних ресурсів. Реалізація творчих можливостей
здійснюється через індивідуальні навчальні завдання, які підпорядковані РНП навчальної дисципліни. Практична
підготовка направлена на здобуття професійних знань, умінь та компетентностей. Під час зустрічі із здобувачами
вищої освіти та викладачами було з’ясовано, що має місце відповідність форм та методів навчання і викладання
вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Доказом цього є зміни у навчальному
плані за ініціативою здобувачів вищої освіти, вибір тематики курсових робіт, що переходять у випускну
кваліфікаційну роботу та баз проходження практики. Принципи академічної свободи реалізовано також діючим
механізмом вибору вибіркових дисциплін із навчального плану. Наприклад, у оновленій ОПП 2022/23 н.р.
(http://ait.kharkov.ua/uploads/%D0%9E%D0%A0%D0%A0_274_Avtomobili_ta_avtomobilne_hospodarstvo_2022_prj.p
df) передбачено 12 вибіркових освітніх компонентів ВВП1 – ВВП12 та структурно-логічна схема, яка забезпечує
вибір та індивідуальну траєкторію підготовки здобувача вищої освіти. Вибіркові дисципліни за обсягом складають
26,7% від загального обсягу освітньої складової ОПП. Зорієнтуватися щодо порядку вибору власної освітньої
траєкторії допомагає здобувачеві також «Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір
навчальних дисциплін», розміщене на сайті. Здобувачі вищої освіти також можуть ознайомитися з механізмом
урахування результатів неформальної та інформальній освіті.

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).

Учасникам освітнього процесу своєчасно (на початку семестру, на першому занятті) надається інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх
компонентів у формі силабусів навчальних дисциплін, розміщених на сайті кафедри за посилання
http://ait.kharkov.ua/education.php?lng=2. Експертна група впевнилися у наявності силабусів та вільному доступі до
них, наприклад, «Інтелектуальна власність», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Інноваційне
підприємництво та управління стартап проектами», «Автоматика та моделювання процесів автомобіля», «Аналіз
робочих процесів систем автомобіля», «Методи наукових досліджень та патентознавство», «Основи управління
якістю», «Ергономічні властивості та екологія самохідних машин» та ін. На онлайн-зустрічі здобувачі підтвердили,
що користувалися силабусами з сайту та визнали їх достатньо інформативними і корисними, зокрема для
визначення з вибірковими дисциплінами. Крім того, інформація про критеріїв оцінювання у межах окремих
освітніх компонентів надається в «Положенні про організацію освітнього процесу в НТУ «ХПІ», «Положенні про
навчання студентів за індивідуальним графіком», Порядок оцінювання результатів навчання окремо визначено
«Положенням про критерії та систему оцінювання знань та вмінь і про рейтинг студентів». Додатково інформація
про порядок атестації надається безпосередньо викладачами окремих освітніх компонентів.
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3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

Для більш плідної наукової роботи здобувачів вищої освіти при оволодінні ОПП навчальним планом передбачено
дисципліни «Інтелектуальна власність», «Методи наукових досліджень», «Інноваційне підприємництво та
управління стартап проектами», як теоретичну основу наукового пошуку. Також невід’ємною складовою ОПП є
проведення власного наукового дослідження в рамках випускної кваліфікаційної роботи. У рамках ОПП здобувачі
вищої освіти мають змогу приймати участь в інноваційному бізнес-інкубаторі Business Incubator
(https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/2019/08/23/eo-business-incubator-s2/) на базі програми USAID
«Конкурентоспособная экономика Украины (КЭУ), де сприяють підтримці впровадження стартапів. Створено умови
для апробації результатів наукових досліджень на щорічній Міжнародній науково-практичній конференції
«Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» MicroCAD та щорічній конференції
«Перспективи автомобіле- та тракторобудування», а також в фаховому виданні кафедри «Вісник Національного
технічного університету «ХПІ». Серія: «Автомобіле- та тракторобудування». Крім того, поєднання навчання і
досліджень полягає у використанні в освітньому процесі результатів, які мають наукову новизну та практичну
цінність, а також приймають участь у конкурсах наукових робіт студентів.

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

В університеті «Методичними рекомендаціями щодо розроблення, затвердження та оновлення освітніх програм»
(протокол засідання методичної ради НТУ «ХПІ» № 2 від 23.02.18 р. (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-
ntu-hpi-2/) передбачена можливість оновлення змісту освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у
галузі «Транспорт». На жаль ні в СО ні під час зустрічей з гарантом та НПП не було наведено конкретних прикладів
вказаної діяльності. Лише за запитом № 9 була надана відповідь через електронний кабінет: Прикладом оновлення
змісту навчальних дисциплін на основі наукових досягнень можна вважати оновлення матеріалів лабораторних
робіт (лаб.4 та лаб.5 ДОДАТОК 9) з курсу "Логістика на автотранспорті" за рахунок включення методики
прогнозування потреб в матеріальних запасах на базі автотранспортного підприємства, яка була представлена у
науковій статті у співавторстві з доц. Кожушко А.П. Посилання на статтю:
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/50245/1/vestnik_KhPI_2020_2_ATTB_Kozhushko_Metodyka.pdf В курсі "Сучасні методи діагностики
автомобілів" під час проведення лабораторних робіт (Лб-4 "Класифікація і вибір засобів діагностування")
використовуються датчики крутного моменту розроблені доц. Мітцель М.О. під час написання кандидатської
дисертації. Хоча результати наукових досягнень ПВС кафедри за останні два роки згідно СО опубліковані: статті в
науково-метричних виданнях SCОPUS – 3, Web of Science – 1, фахові видання – 52; монографій – 2; навчальних
посібників – 4, що також можливо використати як оновлення змісту освіти в галузі.

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

Процесом інтернаціоналізації керує Відділ міжнародних зв'язків. Відповідно «Стратегії інтернаціоналізації НТУ
«ХПІ» та «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» учасники освітнього процесу мають
право на академічну мобільність, участь у спільних освітніх програмах, залучення до науко-дослідної роботи з
міжнародної тематики. Також здобувачі вищої освіти мають доступ до електронних наукових баз даних SCOPUS,
Web of Science. На зустрічі з представниками міжнародного відділу було зазначено, що у зв’язку зі світовою
пандемією більшість проектів було згорнуто або переведено в режим on-line. Прикладом міжнародної діяльності є
факт участі викладачів та студентів у програмі Еразмус + КА1 з партнером НТУ «ХПІ» Краковською політехнікою
(Польща), а також у рамках німецької програми DAAD відвідували університети Вюрцбург-Шванфурт та Отто фон
Герріке в м. Магдебург.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

В університеті використовується платформа дистанційного навчання Moodle та створено умови для апробації
результатів наукових досліджень.

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

НЕДОЛІКИ. Викладачі не достатньо оновлюють зміст освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у
відповідній галузі. РЕКОМЕНДАЦІЇ. Активізувати викладачам оновлення змісту освіти на основі наукових
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досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

При реалізації ОНП використовуються форми та методи навчання і викладання дисциплін, що, в основному,
забезпечують досягненню заявлених у ОПП цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Учасники освітнього процесу своєчасно
отримують доступну і зрозумілу інформацію щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та
критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів у формі навчальних програм.

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 за ОПП "Автомобілі та автомобільне
господарство" визначаються Положенням про організацію освітнього процесу в Національному технічному
університеті «Харківський політехнічний інститут» (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/), яке
розглянуто та затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ» Протокол № 1 від 27 січня 2017 р. Згідно п.8.5 система
оцінювання включає такі контрольні заходи: вхідний контроль, поточний контроль, підсумковий контроль,
атестація студентів, ректорський контроль. Згідно п.8.6. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти
здійснюється за 100-бальною шкалою, з обов’язковим переведенням підсумкових оцінок на національну шкалу та
шкалу ЄКТС. Під час оформлення Додатка до диплому європейського зразка та Академічної довідки назва оцінок за
національною шкалою зазначається англійською мовою. Форми проведення контрольних заходів та критерії
оцінювання висвітлено у робочих програмах та/або силабусах навчальних дисциплін ОПП
(http://ait.kharkov.ua/education.php?lng=2). Так кожен силабус дисциплін містить таблицю 1 - Розподіл балів для
оцінювання успішності студента, де вказано яким чином розподілено оцінювання за такими складовими як
«Контрольні роботи», «Лабораторні роботи», «КР (КП)», «Індивідуальні завдання (РЕ)», «Тощо» «Іспит (Залік)»
«Сума», яка складає 100 балів. Аналогічний розподіл містять і робочі програми навчальних дисциплін. Інформація
про форми контрольних закладів та критерії оцінювання здобувачам вищої освіти дається на початку вивчення
кожної дисципліни (кожним НПП) та на сайті структурного підрозділу (оновлюється щосеместрово), що і було
підтверджено під час інтерв’ння здобувачів вищої освіти та НПП. Визначені форми та методи контрольних заходів
дозволяють оцінити навчальні досягнення здобувачів. Розклад екзаменів у зимову сесію 2020/2021 1-5 курсів
знаходиться у вільному доступі на сайті кафедри (http://ait.kharkov.ua/uploads/2021_winter_exams_schedule.pdf).

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

Стандарт вищої освіти для другого магістерського рівня за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт на момент
акредитації не затверджений. Атестація здобувачів вищої освіти ОП "Автомобілі та автомобільне господарство"
проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи, що було підтверджено під час запитів 3, 4, де
аналізувались Методичні вказівки з виконання магістерської роботи, 3 дипломних проекти другого магістерського
рівня вищої освіти випуску 2020 р. та робоча програма переддипломної практики, 3 звіти з переддипломної
практики магістрів випуску 2020 р.

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

Правила проведення контрольних заходів регламентуються низкою внутрішніх нормативних документів,
оприлюднених на офіційному веб-сайті НТУ «ХПІ»: Положенням про організацію освітнього процесу в
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Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» та Положення про екзаменаційну
комісію у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», яке затверджено Вченою
радою НТУ «ХПІ» Протокол № 1 від 27 січня 2017 р. (http://public.kpi.kharkov.ua/wp-
content/uploads/2017/01/POLOZHENNYA_pro_ekzamen_komisiyu.pdf), а також процедура проведення контрольних
заходів описана у силабусі та робочій програмі навчальної дисципліни. Через використання дистанційних методів
навчання значна частина поточних, модульних, а також і підсумкових контролів провадиться у вигляді тестування у
системі Moodle, що дозволяє забезпечити об’єктивність під час оцінювання та залучати до процесу та аналізу інших
учасників від представництва студентства чи інших зовнішніх / внутрішніх екзаменаторів. На онлайн-зустрічах з
фокус-групами викладачів, здобувачів освіти та представників студентського самоврядування було з’ясовано, що всі
учасники освітнього процесу уявляють процедуру оскарження результатів контрольних заходів або їх повторного
проходження. Також було з‘ясовано, що в університеті існує «Скринька довіри», через яку кожен небайдужий –
абітурієнт, студент чи співробітник може повідомити важливу інформацію, в тому числі пов‘язану із необ‘єктивним
оцінюванням знань. Здобувачі можуть апелювати результати підсумкового контролю за процедурою, врегульованою
пп. 8.8.2 – 8.8.5 Положенням про організацію освітнього процесу в Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут» (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/).

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.

Система забезпечення якості освіти в НТУ «ХПІ» включає питання політики, стандартів і процедури щодо
забезпечення академічної доброчесності. Спілкування із здобувачами освіти та представниками органів
самоврядування під час онлайн-зустрічей підтвердили, що ці процедури є зрозумілими та визначеними завдяки їх
оприлюдненню і обговоренню. Для запобігання та виявлення плагіату у кваліфікаційних роботах здобувачів освіти в
університеті реалізовано Статут НТУ "ХПІ", Правила внутрішнього розпорядку НТУ "ХПІ", Опис системи
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти НТУ "ХПІ", Кодекс етики академічних
взаємовідносин та доброчесності Національного технічного університету НТУ "ХПІ"
(http://library.kpi.kharkov.ua/files/documents/code_ethics.pdf), Положення про систему запобігання та виявлення
академічного плагіату у випускних кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти НТУ "ХПІ"
(http://library.kpi.kharkov.ua/files/documents/polozhennya-proekt-plagyat.pdf), Положення про репозитарій
«Електронний архів НТУ "ХПІ" (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-
content/uploads/sites/17/2019/11/06_Repozit_HPI.pdf). Зазначені вище нормативні документи містять визначену
процедуру дотримання академічної доброчесності, а їх положення чіткі і зрозумілі. В ЗВО перевірці на академічний
плагіат підлягають кваліфікаційні роботи. Організацію перевірки на академічний плагіат здійснюється на етапі
представлення матеріалів робіт для розгляду на кафедрі, а також безпосередньо керівник кваліфікаційної роботи на
етапі загальної перевірки. Для здійснення перевірки автор роботи звертається з заявою, в якій дає згоду на її
перевірку. Строк перевірки не повинен перевищувати два тижні. Результати перевірки робіт на академічний плагіат
оформлюються протоколом засідання кафедри. За результатами перевірки автору роботи надається довідка. У разі
незгоди з результатами перевірки автор роботи має право подати на апеляцію. У разі підтвердження Апеляційною
комісією присутності у дипломній роботі академічного плагіату, студент притягується до академічної
відповідальності: повторне проходження відповідного освітнього компонента ОП; відрахування із закладу освіти.
Кваліфікаційні роботи, які рекомендовано до захисту, розміщуються у Електронному репозитарій кваліфікаційних
випускних робіт здобувачів вищої освіти. Уся інформація, необхідна здобувачу вищої освіти стосовно дотримання
академічної доброчесності, знаходиться на сайті університету а також проводиться регулярне інформування
учасників освітнього процесу, щодо потреби запобігати академічній недоброчесності. Відповідно СО НТУ "ХПІ"
ведеться постійна роз'яснювальна робота серед викладачів та студентів, всі представники академічної спільноти
університету на добровільних засадах ознайомлюються та підписують декларацію про дотримання академічної
доброчесності, що також підтверджено під час зустрічей у відповідних фокус-групах. Укладено договір про
співпрацю для інструментальної перевірки програмою Unicheck.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Використання електронного тестування на платформі дистанційного навчання Moodle у процесі поточного,
модульного та підсумкового контролю, що забезпечує зниження впливу суб’єктивної складової зі сторони викладача
при оцінюванні знань здобувача вищої освіти; Особливо важливим і зручним це стало під час карантину.

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

Не в повній мірі використовуються можливості платформи дистанційного навчання Moodle. Рекомендовано при
створенні тестів для електронного тестування у системі Moodle більш повно використовувати можливості системи
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Moodle щодо типів тестових завдань, а також продовжити розвивати електронні методи тестування навіть після
зняття карантинних обмежень.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

В процесі реалізації ОПП, що акредитується, використовуються зрозумілі форми контрольних заходів та критерії
оцінювання досягнень здобувачів освіти щодо результатів навчання, як з окремих освітніх компонентів, так і
освітньої програми в цілому. Форми проведення контрольних заходів та критерії оцінювання знань заздалегідь
відомі студентам завдяки оприлюдненню на сайті університету. Правила проведення контрольних заходів є
доступними для всіх учасників освітнього процесу і забезпечують умови для об’єктивності викладачів, включають
процедури запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, визначають порядок оскарження результатів
контрольних заходів і порядок їх повторного проходження. Визначено процедури дотримання академічної
доброчесності для всіх учасників освітнього процесу.

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.

Відповідно до інформації, отриманої під час акредитаційної експертизи та наданій у відомостях СО, встановлено
відповідність академічної та/або професійної кваліфікації викладачів, задіяних до реалізації ОПП "Автомобілі та
автомобільне господарство". Рівень кваліфікації викладачів підтверджується наявними дипломами про освіту,
наукові ступені, атестатами про вчене звання, посвідченнями та свідоцтвами про підвищення кваліфікації
(стажування) за профілем ОК. Рівень наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників,
задіяних до реалізації ОПП, відповідає «Положенню про порядок обрання та прийняття на роботу науково-
педагогічних працівників НТУ «ХПІ»» затверджено на засіданні Вченої Ради НТУ «ХПІ» протокол № 8 від
28.09.2019р. (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/vr/wp-content/uploads/sites/27/2019/10/Polozhennya-pro-obrannya-ta-
prijnyattya-na-robotu-naukovo-pedagogichnih-pratsivnikiv-NTU-HPI.pdf). Аналіз зведеної інформації про викладачів
ОПП, яка надана у відомостях про самооцінювання, та результати опитування викладачів, здобувачів показали, що
академічна та професійна кваліфікація викладачів, які задіяні у реалізації ОПП, забезпечує досягнення її цілей та
програмних результатів навчання. На ОПП задіяно вісім викладачів, які мають відповідні ОК наукові ступені та
вчені звання, що складає 100 % забезпеченності.

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

Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими. Особливості та порядок обрання за конкурсом на посади
науково-педагогічних працівників регламентується «Положенням про порядок обрання та прийняття на роботу
науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ»» затверджено на засіданні Вченої Ради НТУ «ХПІ» протокол № 8 від
28.09.2019р. ” Конкурсний відбір оголошується ректором не пізніше, ніж через два місяці після набуття нею статусу
вакантної, а в порядку обрання за конкуром не пізніше, ніж за три місяці до закінчення терміну дії трудового
договору (контракту) з науково-педагогічним працівником. В процесі підготовки конкурсу важливе місце відведене
кафедрам, оскільки професійну відповідність та виконання Ліцензійних вимог щодо кадрового забезпечення
забезпечує випускова кафедра та виносить рекомендації по кожній кандидатурі. При конкурсному відборі
враховується: наявність вищої освіти у претендента, науково-методичної підготовки, теоретичних знань і досвіду у
сфері діяльності спеціальності «Автомобільний транспорт», наявність вченого ступеня і звання та публікацій у
фахових виданнях за спеціальністю.

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

Взаємодія роботодавців і ЗВО здійснюється, в основному, при участі роботодавців у розробці і впровадженні ОПП.
Так, рецензентами ОПП «Автомобілі та автомобільне господарство» були: доктор технічних наук, професор Шуляк
М.Л. – завідувач кафедри тракторів і автомобілів Харківського національного технічного університету сільського
господарства ім. П. Василенка, м. Харків.; доктор технічних наук, професор Бажинов А.В., – завідувач кафедри
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автомобільної електроніки Харківського національного автомобільно-дорожного університету. також Роботодавці
залучаються до організації і проведенні науково-методичних семінарів, здійснюють консультування здобувачів за
профілем професійної діяльності, приймають участь в обговоренні результатів експериментальних досліджень,
здійснюють рецензування публікацій і дипломних проектів, надають інформаційну, методичну і технічну допомогу,
активно співпрацюють при впровадженні результатів досліджень у виробництво (ТОВ «Атлант- Моторс», СТО
«Motor-Service»). Нажаль фактів залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу встановлено
не було, що підтверджено під час зустрічей з відповідними фокус-групами.

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

Відповідно інформації СО практика залучення роботодавців до аудиторних на даний час обмежена, адже не
повністю врегульована нормативними документами НТУ "ХПІ". Роботодавці безпосередньо приймають участі в
освітньому процесі в якості викладачів при проходженні практики випускниками. На зустрічах було встановлено, що
основні форми взаємодії роботодавців полягають у забезпеченні випускників інформацією про працевлаштування,
вакансії, стажування, вимоги роботодавців. Фактів проведення теоретичних і практичних занять за ОП
професіоналів-практиків не встановлено.

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

Метою підвищення кваліфікації викладачів у НТУ "ХПІ" є їх професійний розвиток. Згідно зі ст. 52 Закону України
«Про вищу освіту» ЗВО забезпечує підвищення кваліфікації викладачів за самостійно обраною ними формою та
видом навчання один раз на п’ять років. Педагогічні та науковопедагогічні працівники університету можуть
підвищувати кваліфікацію як в Україні, так і за кордоном. НТУ "ХПІ" уклав договір про співпрацю з ТОВ «English
School of Tomorrow» (м.Харків) з метою отримання достатнього рівня знань англійської мови (не нижче рівня В2),
для впровадження англійської мову в навчальний процес та активної участі в програмах Erasmus + КА1. Викладачі
разом зі студентами відвідують промислові та агро-промислові виставки, «Дні поля», виставки військової,
авіаційної та автомобільної техніки. Основними видами підвищення кваліфікації в ЗВО є навчання за програмою
підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо, а
також стажування. Розвиток професіоналізму через курси підвищення кваліфікації без відриву від виробництва з
отриманням документу державного зразка. Всі НПП, які залучені до освітнього процесу на ОП, пройшли
підвищення кваліфікації (100%), при цьому згідно розпорядження НТУ «ХПІ» як підвищення кваліфікації є
випадки перезарахування захисту дисертації, участь у роботі Вебінару на тему « Онлайн навчання як нетрадиційна
форма сучасної освіти на прикладі платформи Moodle». Наказ по НТУ «ХПІ», навчання на дистанційних курсах у
Всесвітній організації інтелектуальної власності за програмами «Патенти» та «Пошук патентної інформації»,
здобуття другої вищої освіти у НТУ «ХПІ», видання навчального посібника з грифом МОН.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Професійний розвиток викладачів НТУ "ХПІ" стимулює матеріальним та не матеріальними заохоченням.
Матеріальне заохочення розвитку викладацької майстерності здійснюється при отриманні наукових ступенів,
вчених звань, викладанні навчальних дисциплін іноземними мовами, публікації наукових результатів у виданнях,
що індексуються у базі Scopus, перемогах у конкурсах на кращі навчально-методичні видання року. На зустрічі з
представниками бухгалтерії було встановлено, що фінансові стимулювання передбачені відповідним положенням і
проводяться за умови наявності спеціального фонду. Також адміністрація ЗВО надає допомогу в системі
підвищення кваліфікації, проводить регулярні зустрічі зі значущими особистостями в галузі педагогіки, психології
та методиці. Викладачі кафедри приймають участь у Центрі лідерства НТУ «ХПІ», відвідують семінари по педагогіці
та психології, які проводить кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад.І.А. Зязюна
(https://web.kpi.kharkov.ua/ppuss/ru/tsentr-liderstva-ntu-hpi-vyhodit-na-obshhegorodskoj-uroven/). Університет
стимулює викладачів до проходження закордонного стажування. Зокрема на кафедрі таке стажування пройшли доц.
Мітцель М.О. (Університет суспільних наук, м. Лодзь, Польща), доц. Крюкова Т.О. (UniwersytetEkonomiczny м.
Краків, Польща), проф. Самородов В.Б. (Стамбульський технічний університет, Туреччина).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Викладачі обираються за конкурсом на прозорій основі відповідно до цілей ОПП, регулярно підвищують рівень
викладацької майстерності, в тому числі за кордоном. Існує система стимулювання викладачів та здобувачів ОПП
щодо підвищення рівня їхньою кваліфікації та професійної майстерності.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.

НЕДОЛІКИ. 1. Відповідність кадрового забезпечення виконано здебільш за спорідненим принципом. Це стосується
дипломів про освіту, підвищення кваліфікації (стажування), публікацій і пояснюється особливістю кафедри
Автомобіле- і тракторобудування. 2. ЗВО не залучає професіоналів-практиків, експертів галузі, представників
роботодавців до аудиторних занять. РЕКОМЕНДАЦІЇ. 1. Посилити роботу щодо кадрового забезпечення
відповідності спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» в питанні наявності дипломів про освіту, підвищення
кваліфікації (стажування), публікацій. 2. Розглянути можливість щодо залучення професіоналів-практиків,
експертів галузі, представників роботодавців до аудиторних занять.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Забезпечення досягнення визначених ОПП та програмних результатів здійснюються за рахунок академічної та
професійної кваліфікації викладачів та співпраці зі стейкхолдерами ОПП "Автомобілі та автомобільне
господарство". Академічна та професійна кваліфікація НПП за цією програмою відповідає сучасним вимогам, а
наведені зауваження не є суттєвими і носять рекомендаційний характер.

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.

У розпорядженні здобувачів вищої освіти на території Університету для отримання необхідної інформації з приводу
навчання або проведення необхідних для лабораторних робіт діє університетська бібліотека, її електроний варіант
(http://library.kpi.kharkov.ua/), та лабораторне приміщення кафедри. Обладнання, що використовується при
проведенні лабораторних занять, забезпечує досягнення студентами необхідних програмних результатів навчання.
Лабораторія діагностики автомобілів, яка обладнана сучасним діагностичним комплексом Bosch, автомобілями
БМВ і Форд, була продемонстрована ЕГ під час експертизи та активно використовується в навчальному процесі в ОК
«Сучасні методидіагностики автомобілів», «Діагностика електронних систем автомобіля». Але, як зауважують
здобувачі вищої освіти і роботодавці, слід оновлювати обладнання з діагностування автомобілів, що пов’язано з
розвитком автомобільної індустрії. За результатами наукових досягнень ПВС кафедри за останні два роки згідно СО
опубліковано статті в науково-метричних виданнях 3 статті в SCОPUS, 1 статтю Web of Science, 52 фахових видання; 2
монографії; 4 навчальних посібника, що також можливо використати як оновлення змісту освіти в галузі.

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.

Як повідомили на зустрічі з ЕГ здобувачі вищої освіти, вони мають вільний та безкоштовний доступ до
інформаційних ресурсів та інфраструктур, необхідних для отримання необхідної інформації з приводу навчання в
навчальному закладі та ознайомлені з тим, де вони можуть їх отримати. Також, умови доступу для отримання
необхідного наукового матеріалу в електроному вигляді повідомила завідувачка бібліотекою: учасники освітнього
процесу мають авторизуватися на самому сайті електроної бібліотеки, що дає можливість замовити або завантажити
необхідні для навчання або викладання матеріали. Студент, що зареєструвався, автоматично може отримати
безкоштовно допоміжну інформацію, необхідну йому для вивчення тієї чи іншої дисципліни, навчаючись на
конкретному курсі.

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.
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Гарант ОП повідомив, що кафедра автомобіле- і тракторобудування обладнана всім необхідним для безпечного
проходження навчання в межах Університету. Здобувачі прослуховують інструктаж з ТБ перед проходженням
лабораторних занять і розписуються у відповідному журналі. За надання необхідної медичної допомоги на території
НТУ ХПІ відповідає оздоровчий пункт (https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/studentske-zhittya/medpunkt/), що гарантує
вчасне реагування відповідного відділу на надзвичайні ситуації в Університеті, пов’язані з безпекою всіх учасників
освітнього процесу. За забезпечення психічного здоров’я на території Університету діє психологічна служба
(http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss/uk/sotsialno-psihologichna-sluzhba-ntu-hpi/). Результати опитування з приводу
задоволення студентами якістю освітнього середовища на сайті кафедри відсутні.

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

Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти реалізується через призначення стипендій, що підтверджується
відповідним Положенням на сайті Університету (https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/studentske-zhittya/pryznachennya-
stypendij/). Також, як повідомили представники органів профкому та студентського самоврядування, за особливі
досягнення під час освітнього процесу в спортивних, інтелектуальних та ін. заходах здобувачі можуть бути
номіновані на додаткові стипендії. Можливе нарахування додаткових балів під час формування рейтингу групи в
кінці кожного семестру за участь в спортивних, інтелектуальних та ін. подіях за підтвердженням відповідних
доказів (дипломи ,грамоти), або за займання якоїсь посади (староста, голова студ. самоврядування та ін.). Але, також
здобувачі повідомили про незадовільнені умови проживання в гуртожитку, а саме періодичні вимикання гарячої
води. У випадку, коли керівництво гуртожитку повідомило про усунення проблем з цього приводу, насправді це
повідомлення було помилковим. Консультативна підтримка здобувачів вищої освіти та забезпечується зі сторони
кураторів груп, старост, органів студентського самоврядування, психологічного відділу. Одним з видів
інформаційної підтримки здобувачів є як офіційний сайт НТУ ХПІ (http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/), так і соціальні
мережі, такі як Instagram, Facebook, де вчасно публікується необхідна інформація. Також такий вид підтримки
студенти можуть отримати від органів студентського самоврядування, кураторів груп. Освітня підтримка надходить
від академічного персоналу та допоміжних підрозділів. Представник психологічної служби НТУ ХПІ повідомила, що
для студентів проводяться тренінги «Шлях до успіху», спрямовані на розвиток їх особистостей. Інформаційна
підтримка з одного боку забезпечується такими ресурсами як офіційний сайт Університету, газетами з останніми
подіями у діяльності Університету, що знаходяться біля головного входу до головного корпусу, але з іншого боку
академічного персоналу потребує вдосконалення, так як результати опитування здобувачів вищої освіти та
представників студентського самоврядування показали, що вони не ознайомлені з такими поняттями як, наприклад,
«Неформальна освіта». Як повідомили самі здобувачі, опитування серед них відбувається 2 рази на рік, де наявний
лише загальний спектр питань (робота куратора, проблеми під час навчання, рейтинг серед факультетів), що не
дозволяє в повній мірі визначити їх рівень задоволення у кожній сфері навчання окремо.

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

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення в
Національному технічному університеті«Харківський політехнічний інститут» регулюється відповідним
документом, розміщеним на офіційному сайті Університету (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-
2/). Для відповідних осіб будови Університету створені спеціальні умови пересування, встановлені пандуси. Наразі
на факультеті автомобіле- і тракторобудування такі студенти не навчаються.

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.

Процедура вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або
корупцією прописана в Кодексі етики академічних взаємовідносин та доброчесності Національного технічного
університету «Харківський політехнічнийінститут» (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/akademichna-dobrochesnist/).
На зустрічі з ЕГ здобувачі вищої освіти повідомили, що вони ознайомлені з процесом врегулювання подібних
питань. Представник психологічної служби предоставила інформацію, що для всіх учасників освітнього процесу на
території Університету наявна Скринька довіри, за допомогою якої будь-яка особа анонімно може звернутися до
відповідного відділу. Порядок розгляду скарг здобувачів регулюється відповідним документом на сайті навчального
відділу ХПІ(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/). Зі слів представників профкому та
студентського самоврядування, на факультеті автомобіле- і тракторобудування, конфліктних ситуацій не виникало.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Обладнання, яке присутнє зараз на кафедрі автомобіле- і тракторобудування, різноманітне і дозволяє студентам
досягти необхідних результатів навчання. Також, керівництвом кафедри була проведена гарна робота з приводу
забезпечення її учасників необхідною документацією, що допомагає більш детально ознайомитись з особливостями
дисциплін, що викладаються за даною ОП.

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

Слабкою стороною даного критерію є те, що підлягає вдосконаленню інформування здобувачів вищої освіти з боку
академічного персоналу про нормативні поняття, необхідні для розширення їх розуміння про процес навчання в
Університеті. Для вчасного виявлення та задоволення потреб здобувачів в належних умовах навчання слід частіше
проводити опитування, анкетування серед них за відповідною тематикою. Також, як побажали представники
роботодавців і випускники кафедри, кафедра має придбати більш сучасне обладнання та програмне забезпечення,
спрямоване на більш вищий рівень досягнення результатів навчання.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Всі види підтримок, що надаються студентам, окрім інформаційної, що потребує вдосконалення, знаходяться на
належному рівні. Матеріально-технічне забезпечення кафедри забезпечує досягення необхідних програмних
результатів навчання, хоча і потребує оновлення у зв’язку з розвитком автомобільної індустрії.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та перегляду ОП прописано у відповідних методичних
рекомендаціях (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/metodychni-materialy-shhodo-op/). ОП оновлюється щорічно.
Проект ОП 2021 року був розміщений на офіційному сайті кафедри, доведений до академічної, студентської
спільноти та інших заінтересованих осіб (стейкхолдерів) навесні 2021 року, що підтвердив староста групи, студент
ФІТ, 5 курсу навчання, Яценко Вадим під час зустрічі з ЕГ. Час між опублікуванням проекту ОП та самою ОП був
достатній для доопрацювання та врахування зауважень до проекту ОП, пропозицій та рекомендацій від всіх
заінтересованих осіб (здобувачів, роботодавців, випускників).

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

Під час зустрічі з ЕГ здобувач вищої освіти, як староста групи повідомив, що його групу ознайомлювали з проектом
ОП навесні 2021 року. Опитування серед студентів проводиться 2 рази на рік. Через органи студентського
самоврядування та за їх участю, студенти зверталися до керівництва кафедри з метою внесення своїх пропозицій до
ОП 2021, що засвідчено у відповідних витягах з протоколів та підтверджено самими здобувачами
(http://ait.kharkov.ua/uploads/Protokoly_na_OPP_274_AAh_2021.pdf). Наприклад, студент ФІТ 5 курсу навчання
Яценко Вадим запропонував переорієнтувати курс мовної підготовки (англійська мова) на оволодіння навичками
повсякденного спілкування, а не тільки переклад технічних текстів. Як повідомив сам Яценко Вадим, він не мав
можливості переконатись у тому, що його пропозиції були враховані через проходження переддипломної практики.
Також здобувачі вищої освіти під час зустрічі з ЕГ не змогли відповісти конкретно, які зміни вони хотіли б внести до
нової ОП. Також, серед студентів було проведено анкетування за результатами зимової сесії 2020 – 2021 року, де
студенти могли висловити свою думку з приводу забезпечення їх відповідним рівнем навчання на даній кафедрі
(http://ait.kharkov.ua/uploads/%D0%90nketuvannia_po_KhPI_zyma_2020-21.pdf).
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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.

Керівництво кафедри автомобіле- і тракторобудування активно співпрацьовує з такими підприємствами-
партнерами як ТОВ "Лозівські машини інноваційний центр, ТОВ "Соллі плюс", СТО "Motor-service", заводом ім.
Малишева та ін., що предоставляють необхідну матеріальну базу для студентів кафедри. Як повідомили на зустрічі з
ЕГ роботодавці, вони активно спілкуються з керівництвом кафедри для надання своїх зауважень та рекомендацій до
проектів нових ОП, що відбувається, в основному, у формі особистого спілкування під час рекламно-
профорієнтаційних заходів. Роботодавці не були ознайомлені зі способом залишити свій відгук
(пропозиції/рекомендації) про ОП на сайті кафедри, і в той самий час, сам сайт не мав такого підрозділу. Але, через
рекомендацію ЕГ, цей недолік був усунений. В ОП 2021 були враховані побажання роботодавців, наприклад, таких
як Анатолій Тихоненко, керівник мережі СТО «Motor-service» з приводу введення нової дисципліни «Менеджмент в
автосервісі» (http://ait.kharkov.ua/uploads/Recenzii_na_OPP_274_AAh_2021.pdf). Але з недоліків було виявлено під
час розмови, що роботодавців не завжди інформують про врахування їх побажань у створені нових ОП.

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

Перший випуск магістрів за даною ОП відбудеться наприкінці 2021 року. Як повідомили ЕГ випускники кафедри та
здобувачі вищої освіти, роботодавці під час візитів на підприємства або проходження практик ознаймлювали їх з
посадами, які вони можуть займати після закінчення навчання. Також, проводилося опитування серед випускників
після закінчення навчання з приводу їх працевлаштування.

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

Для зворотнього зв’язку з керівництвом кафедри з приводу зазначення недоліків, пропозицій або рекомендацій в
ОП, сайт кафедри має спеціальну сторінку (http://ait.kharkov.ua/education.php?lng=2). Документи, що регулюють
розгляд, моніторинг, оновлення ОП, розміщені на сайті відділу забезпечення якості освітньої діяльності
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/metodychni-materialy-shhodo-op/). Також, як засвідчив студент ФІТ, староста
групи Яценко Вадим, на зустрічі з ЕГ, серед студентів на засіданнях кафедри проводяться розмови з приводу якості
навчання за даною ОП та беруться до уваги їх рекомендації щодо її вдосконалення. Під час аналізу ОП, ЕГ виявила
недоліки в ОПП та навчальному плані (https://cutt.ly/jEHfI5M), (https://cutt.ly/NEHfFN0), де обов’язкові
компоненти складають 68 кредитів, а вибіркові – 22 кредити або 24,4 %, що не відповідає вимогам Закону України
«Про вищу освіту». Але у новому проекті ОПП на 2022-2023 навчальний рік, проектна група змогла усунути даний
недолік (зазначено 24 кредити вибіркової частини або 26,7 % від загальної кількості кредитів), що дає змогу
стверджувати, що система забезпечення якості вищої освіти вчасно та швидко реагує на виявлені недоліки.

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

ОП 2021
(http://ait.kharkov.ua/uploads/%D0%9E%D0%A0%D0%A0_274_Avtomobili_ta_avtomobilne_hospodarstvo_2021.pdf)
реалізована за допомогою перегляду та реагування на виявлені недоліки в ОП 2019 та 2020 років
(http://ait.kharkov.ua/uploads/%D0%9E%D0%A0%D0%A0_274_Avtomobili_ta_avtomobilne_hospodarstvo_2020.pdf),
та через опитування стейкхолдерів (студентів, роботодавців, випускників), що підтверджує заінтересованість
кафедри у вдосконаленні рівня навчання за даною спеціальністю. Наприклад, були додані вибіркові дисципліни, які
віповідають завданню покращення виробничої діяльності магістрів. Але, як зазначила ЕГ, вони не є збалансованими
за кількістю кредитів.

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

Учасники академічної спільноти усвідомлюють свою роль у процесах забезпечення якості освіти та сприймають їх як
належну та необхідну вимогу, спрямовану на досягнення мети шляхом постійного удосконалення форм, засобів і
змісту освіти з огляду на власний досвід та академічні потреби інших учасників освітнього процесу. Результати
зустрічей із стейкхолдерами свідчать про те, що в академічній спільноті Університету спостерігається рівень
комунікації серед учасників освітнього процесу, який потребує вдосконалення, але це може бути вирішено у
короткий час; налагоджені зв’язки з роботодавцями, сформована культура якості, яка сприяє постійному розвитку, а
також удосконаленню освітньої діяльності за ОПП.
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Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Між керівництвом кафедри та стейкхолдерами існує тісний зв'язок, що дозволяє вчасно реагувати на недоліки та
приймати пропозиції (рекомендації) щодо нових ОП. Але слід частіше залучати студентську спільноту до розгляду та
ознайомлення з ОП, щоб вони, в свою чергу, могли сформулювати для себе оптимальніший за предметним
профілем шлях та внести пропозиції/рекомендації до ОП для покращення цього шляху.

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

Слід приділити увагу підпищенню рівня взаємодії керівництва кафедри з випускниками та здобувачами вищої
освіти з приводу отримання рекомендацій, зауважень до ОП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Академічна спільнота залучає здобувачів, роботодавців, випускників для обговорення ОП та отримання
зауважень/рекомендацій з їхнього боку. Налагоджений певний процес для контактування зі всіма стейкхолдерами,
що з деякого боку, потребує вдосконалення.

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 і обов’язки всіх учасників освітнього процесу регулюються Статутом НТУ ХПІ
(http://public.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Statut-HPI-2019.pdf), Положенням про організацію
освітнього процесу (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/), Правилами внутрішнього розпорядку
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/staff/pravila-vnutrishnogo-rozporyadku-ntu-hpi/), та Кодексу етики, академічних
взаємовідносин та доброчесності (http://library.kpi.kharkov.ua/files/documents/code_ethics.pdf), які знаходяться на
відповідних сайтах (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/akademichna-dobrochesnist/),
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/). Ця інформація є чітка і зрозуміла, доступна як для всіх
учасників освітнього процесу, яка вчасно до них доноситься, так і для інших заінтересованих осіб.

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

Як повідомив гарант ОП під час зустрічі з ЕГ, проект ОП 2021 був опублікований на сайті кафедри автомобіле- і
тракторобудування (http://ait.kharkov.ua/education.php?lng=2) весною 2021 року, а сама освітня програма була
викладена на сайті кафедри перед початком нового навчального року 2021 року, що дало змогу отримати необхідні
рекомендації, зауваження від всіх заінтересованих сторін та рецензії від роботодавців
(http://ait.kharkov.ua/uploads/Recenzii_na_OPP_274_AAh_2021.pdf),
(http://ait.kharkov.ua/uploads/Protokoly_na_OPP_274_AAh_2021.pdf), інформація про які знаходиться на сайті
кафедри. Як повідомили здобувачі вищої освіти, які наразі навчаються за даною ОП, вони ознайомилися з її
проектом весною 2021 року після його опублікування на сайті.
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3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

На сайті кафедри автомобіле- і тракторобудування НТУ ХПІ інформація про ОП 2021 знаходиться у вільному доступі
та доступна для всіх учасників освітнього процесу та інших заінтересованих осіб
(http://ait.kharkov.ua/education.php?lng=2). Але ЕГ полягає на тому, щоб інформація про ОП була також надана на
сайті Університету для абітурієнтів (http://vstup.kpi.kharkov.ua/edprogram/avtomobilnyi-transport-magistr/), що
полегшило б ознайомлення майбутніх здобувачів вищої освіти з умовами та результатами їхнього навчання на даній
спеціальності.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Вся інформація, необхідна для ознайомлення з правилами прийому, факультетами та кафедрами, положеннями і
т.д. розміщена на сайті Університету та доступна для всіх заінтересованих осіб.

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

Відсутність оновленої інформації про ОП на сайті НТУ ХПІ для абітурієнтів сповільнює процес ознайомлення
абітурієнтів з умовами навчання на даній спеціальності.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Забезпечення сайту Університету та кафедри, на якій наявна дана ОП, інформацією про важливі події, нововведення
та ін. відбувається регулярно, і недоліки, виявлені ЕГ впродовж експертизи, можуть бути усунуті в короткий строк.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

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.

Експертна група проаналізувала ОПП "Автомобілі та автомобільне господарство" та освітню діяльність за цією
програмою і відмічає, що керівництво Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут», гарант освітньої програми, науково-педагогічні та адміністративні працівники сприяли та надавали
відповідні підтверджуючі документи та іншу інформацію, необхідну для формулювання обґрунтованої оцінки за
відповідними критеріями. Слід відмітити, що переважна більшість підтвердження фактів (яких не було в звіті про
самоаналіз) для кожного критерію були надані під час експертизи та через електронний кабінет. В більшості ці
підтвердження забезпечені посиланнями на відповідні сторінки офіційного сайту ЗВО. У фактах і доказах кожного
підкритерію вказана значна кількість таких посилань. Експертною комісією були перевірені всі приведені
посилання. Також багато інформації було вияснено під час проведення зустрічей. Недоліки на які експертна група
звертала увагу в переважній більшості пояснювались і обговорювались певні заходи щодо їх усунення з реальними
термінами їх реалізації. Всі заплановані зустрічі відбулися. Слід відмітити, що всі зустрічі проходили в робочій
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доброзичливій атмосфері. Питання, що піднімались на зустрічах більше переходили у формат продуктивного
обговорення, а не просто питання-відповідь, що дало кращий ефект з точки зору отримання необхідної інформації
та вирішення проблемних питань. Експертна група відмітила сильні сторони та позитивні практики ОПП. Разом з
тим експертна група відмітила слабкі сторони за кожним критерієм ОПП і відповідно були надані рекомендації
консультативного характеру щодо її удосконалення. За результатами експертизи експертна група може
констатувати той факт, що ЗВО має можливість і певний потенціал для розвитку і удосконалення даної ОПП. ЗВО
має досить добрі можливості удосконалення реальної співпраці з підприємствами-роботодавцями, що в
майбутньому може бути вагомим підґрунтям для підвищення якості практичного навчання та залучення до
освітнього процесу професіоналів-практиків. Загалом експертна група може дійти висновку, що аналіз ОПП,
освітньої діяльності за цією програмою та процедури проведення акредитації дають підстави для прийняття
обґрунтованих рішень щодо відповідності критеріям оцінювання якості освітніх програм.

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

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.
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Керівник експертної групи

Мороз Микола Миколайович

Члени експертної групи

Криштопа Святослав Ігоревич

Могилевський Олексій Сергійович
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