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1. Призначення звіту 
 

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої 

програми (ОП), що проводилася Національним агентством із забезпечення якості вищої 

освіти. 

 

Акредитація ОП є процедурою зовнішнього забезпечення якості, основною метою якої є 

отримання достовірної інформації про якість освіти за певною ОП, а також надання порад із її 

удосконалення. Процедура акредитації передбачає самооцінювання ОП, її оцінювання 

експертною групою, включаючи відвідування ЗВО, та прийняття рішення щодо акредитації 

Національним агентством. 

 

Процедура акредитації проводиться відповідно до Положення про акредитацію освітніх 

програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 р. № 977, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 8 серпня 2019 р. за № 880/3385. Для обґрунтування аналізу та 

розуміння змісту критеріїв експерти також ураховують затверджені Національним 

агентством інструктивні документи. 

 

Цей звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є 

систематизація отриманої інформації, її аналіз та безпосереднє оцінювання якості ОП. Звіт 

призначений як безпосередньо для ЗВО, так і для широкої громадськості. Він є публічним 

документом та буде оприлюднений на сайтах Національного агентства і ЗВО. Він також є 

підставою для прийняття подальших рішень галузевою експертною радою та Національним 

агентством. 

 

  



2. 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: 

 

☐ наявні 

 

 ☐ виявлення у поданих для акредитації документах недостовірних відомостей; 

 

☐ відмова ЗВО в допуску експертної групи до закладу вищої освіти під час виїзду на 

місце проведення експертизи, створення закладом вищої освіти перешкод для роботи 

експертної групи, інші протиправні або недобросовісні дії ЗВО, які унеможливили 

проведення акредитаційної експертизи; 

 

☐ встановлення на підставі поданих документів та/або під час виїзду до закладу вищої 

освіти достатніх підстав вважати, що освітній процес за освітньою програмою не 

здійснюється. 

 

☒ відсутні 

 

Обґрунтування (не більше 3000 символів) 

Експертна група засвідчує, що не виявлені недостовірні відомості в документах, поданих 

для акредитації. Перешкод у допуску до роботи експертної групи під час виїзду до 

Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова не 

здійснювалось, інші протиправні або недобросовісні дії з боку ЗВО, які унеможливили б 

проведення акредитаційної експертизи, не створювалися. Для роботи експертної групи за 

попередньо затвердженою програмою виїзду було створено належні умови, наданий доступ 

до всіх інформаційних  локальних ресурсів, огляду матеріально-технічної бази, навчальних 

лабораторій і аудиторій, бібліотек. Відповідно до програми виїзду було сформовані фокус-

групи для інтерв’ювання та забезпечено належні умови спілкування з їх учасниками. 

Експертна група засвідчує факт здійснення повноцінного освітнього процесу за освітньою 

програмою “Комп’ютерні науки” спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". 

 

 

 

  



3. Резюме 
 

У цьому розділі експерти викладають свої загальні враження про ОП, найголовніші висновки 

щодо відповідності Критеріям акредитації, підсумок сильних сторін та позитивних 

практик, а також слабких сторін програми і рекомендацій з їх удосконалення. Резюме має у 

конденсованому вигляді відображати зміст звіту; читач повинен бути спроможним 

зрозуміти загальні висновки експертної групи, прочитавши цей розділ. 

 

 

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям: 

 

Акредитація освітньої програми “Комп’ютерні науки” другого (магістерського) рівня є 

первинною. Перший випуск магістрів за цією програмою відбудеться у грудні 2019 р. 

Експертна група вважає, що основні цілі освітньої програми та програмні результати 

навчання узгоджено з місією, цілями та стратегією Харківського національного 

університету міського господарства ім. О.М Бекетова, а саме підготовкою 

висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців  з дослідження, проектування та 

впровадження інформаційних систем і технологій на об’єктах міської та регіональної 

інфраструктури, які володіють фундаментальними знаннями та практичними навичками. 

При цьому випускники володіють професійними компетентностями, що дозволяють  

вирішувати повний спектр задач з проектування, супроводження інформаційних систем,  

побудови та супроводу розподілених систем обробки інформації, інтелектуальних систем 

підтримки прийняття управлінських рішень та використання інформаційних технологій 

при вирішення практичних й дослідницьких завдань стосовно об’єктів міського 

господарства, а також щодо інформатизації та автоматизації всіх сфер функціонування 

міста. Встановлені факти та докази дають можливість зробити висновок про загальну 

відповідність критеріїв оцінювання встановленим вимогам щодо якості освітніх програм. 

 

 

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик: 

1) Врахування досвіду вітчизняних закладів вищої освіти під час розробки освітньої 

програми "Комп’ютерні науки" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня; 

2) залучення до розробки, організації та реалізації освітньої програми роботодавців, 

здобувачів, академічної спільноти; 3) впровадження форм аналізу відповідності 

програмних результатів навчання та фактично отриманих результатів навчання;                  

4) врахування сучасних тенденцій розвитку комп’ютерних  технологій, тенденцій розвитку 

спеціальності, ринку праці, галузевого, а також регіонального контексту; 5) моніторинг 

попиту компетентностей сучасного фахівця через роботодавців, систематичні заходи за 

участю роботодавців та здобувачів освіти щодо компетентностей, якими має володіти 

фахівець з комп’ютерних наук, а також щодо стану ринку праці; 6) відповідність світовим 

стандартам Сomputing Science Сurricula 2001 – 2016, розроблених Міжнародними 

спільнотами в області комп’ютінга: Association for Computing Machinery, Institute of 

Electrical and Electronics Engineers, Association for Information Systems, Європейської рамки 

компетенцій e-CF, а також стандарту ISO/IEC 2382:2015; 7) при викладанні теоретичного 

матеріалу, проведенні практичних занять, самостійної роботи здобувачів, дипломного 

проектування використовується платформа дистанційного навчання Moodle; 8) 

використання наявної програмно-технічної системи “Unplag.com” для перевірки  



випускних кваліфікаційних робіт бакалаврського і магістерського рівнів, наукових праць; 

9) запровадження дистанційного курсу на платформі Moodle "Інформаційні ресурси 

Університету", в якому студенти вивчають процедури дотримання академічної 

доброчесності; 10) впровадження зовнішньої сертифікації науково-педагогічних кадрів у 

співпраці з Microsoft; 11) наявність системи рейтингування викладачів, в якому 

враховується результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості форм та методів 

викладання дисциплін; 12) матеріально-технічні ресурси (оснащення лабораторій і 

аудиторій) та навчально-методичне забезпечення (бібліотечний фонд, вільний 

безкоштовний доступ до наукометричних ресурсів Scopus і Web of Science) освітньої 

програми забезпечують досягнення визначених у ній цілей та програмних результатів 

навчання; 13) консультації адміністрації зі студентським самоврядуванням, періодичні 

опитування, систематичні зустрічі зі здобувачами освіти для виявлення і врахування 

потреб у покращенні інфраструктури; 14) участь бібліотеки у міжвузівських проектах щодо 

створення потужного інформаційного середовища для здобувачів освіти та науково-

педагогічного персоналу; 15) наявність Асоціації випускників, студентів і друзів, яка веде 

інформаційну базу даних випускників Університету через їх анкетування, забезпечення 

зв'язку з випускниками, проводить опитування, співбесіди з метою поширення знань про 

Університет.16) наявність можливості для кожного здобувача освіти в рамках освітньої 

програми пройти стипендіальну програму, після чого кращим студентам буде 

запропоновано пропозицію на постійну роботу. 17) високий рівень інституційної 

підтримки класифікації документів, що встановлюють єдині правила та процедури для всіх 

стейкхолдерів. 

 

 

 

 

 

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення 

1) Не використовується досвід іноземних закладів вищої освіти при фаховій підготовці за 

освітньою програмою “Комп’ютерні науки”; 2) при пропозиції вільного вибору дисциплін 

циклу професійної підготовки студенти можуть обирати освітні компоненти лише боками 

по 5 освітніх компонентів загальним обсягом 22,5 кредити ЄКТС. Такий підхід обмежує 

можливості студентів вільно обирати лише частину дисциплін з блоку; 3) дуальна освіта за 

освітньою програмою "Комп’ютерні науки" не здійснюється;4) відсутнє положення, яким 

регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті;     

5) недостатній ступінь інформування здобувачів вищої освіти про програми академічної 

мобільності за причини використання неефективних форм доведення інформації; 6) в 

електронній тестовій формі проводиться незначна частина контрольних заходів. Експертна 

група рекомендує перейти на електронне тестування знань; 7) низький відсоток занять, що 

проводяться професіоналами-практиками з провідних ІТ-фірм; 8) експертна група 

рекомендує створити окреме положення, за яким можна регулювати конфліктні ситуації; 9) 

на сайті закладу вищої освіти на різних мовах відрізняється інформація 

 

 



 

 

 

  



4. 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 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група підтверджує, що цілі освітньої програми "Комп’ютерні науки" на другому 

(магістерському) рівні спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" відповідають Стратегії 

розвитку закладу вищої освіти "Харківський національний університет міського господарства 

ім. О.М. Бекетова на 2016-2020 роки" 

https://www.kname.edu.ua/index.php/ru/glavnaya/%D0%BE-

%D1%85%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B3-%D0%B8%D0%BC-%D0%BE-%D0%BC-

%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D1%8

2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-

%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5

%D1%82%D0%B0  згідно з якою місією університету є підготовка висококваліфікованих 

кадрів для міського господарства регіону. При цьому, в результаті реалізації освітньої 

програми очікується, що випускники володітимуть компетентностями щодо здатності 

вирішувати повний спектр задач з проектування, супроводження інформаційних систем,  

побудови та супроводу розподілених систем обробки інформації, інтелектуальних систем 

підтримки прийняття управлінських рішень та використання інформаційних технологій при 

вирішення практичних й дослідницьких завдань стосовно об’єктів міського господарства, а 

також щодо інформатизації та автоматизації всіх сфер функціонування мегаполіса, в тому 

числі, реалізації концепції "Розумне місто". Такий підхід відповідає місії та стратегії 

ХНУМГ, включаючи регіональний вектор розвитку. 

 

2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням 

позицій та потреб заінтересованих сторін (стейкґолдерів).  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

За результатами інтерв’ювання роботодавців (Єгорова Є.В. - mentor of ITAcademy, 

Мовгесян Я.С. - Head of Mobile Unit and C++ Department of CHI Software, Сікачина І.О. - 

C++ developer of CHI Software, Кібіткін Т.Р. - CEO of Lineup LLC, Зарицький О.В. - 

начальник відділу землевпорядних та геодезійних робіт ТОВ “Лінк-Проект”) 04.12.2019р., 

експертна група виявила, що такі цілі як  підготовка за  освітньою програмою 

висококваліфікованих фахівців, здатних розробляти, впроваджувати й підтримувати 

інформаційні системи та технології, проводити теоретичні та експериментальні 

дослідження в галузі комп'ютерних наук і сучасних інформаційних технологій, 

застосовувати методи оперативного та інтелектуального аналізу даних, машинного 

навчання, обробки Big Data, моделювання і прогнозування, застосовувати сучасні методи і 

технології програмування в нових галузях науки, техніки та економіки, відповідають їх 

запитам. Експертна група з’ясувала, що здобувач вищої освіти за програмою, що 

акредитується, має можливість реалізувати свої потреби бути висококваліфікованим 



фахівцем  з дослідження, проектування та впровадження інформаційних систем і 

технологій на об’єктах міської та регіональної інфраструктури за рахунок можливості 

вибору освітніх компонент, передбачених освітньою програмою. Проводиться моніторинг 

інтересів та побажань здобувачів другого рівня, у відповідь на що систематично (1 раз на 

тиждень) практикуються їх  зустрічі з роботодавцями з метою визначення реальних 

кадрових потреб. Слід відзначити, що університет, за сприяння Kharkiv IT Cluster!, взяв 

участь у міському проекті OpenIT 

//pmit.kname.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/12- novosti/166-vorkshop-umnyj-

dom-i-internet-veshchej-dlyastudentov-informatsionnykh-spetsialnostej-v-

ramkakhobshchegorodskogo-proekta-open-it, присвяченому актуальним напрямам розвитку 

ІТ, де, як спікери заходу, виступили представники ІТ-компаній, професіонали рівня Senior і 

Lead. Експерна група з’ясувала, що інтереси і пропозиції роботодавців, визначаються при 

проведенні круглих столів, Ярмарку вакансій 

//pmit.kname.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/12- novosti/138-zaproshuemo-na-

yarmarok-vakansij, круглих столів і мотиваційних лекцій 

//pmit.kname.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/12- novosti/118-zustrich-studentiv-

kafedri-prikladnoji-matematiki-tainformatsijnikh-tekhnologij-z-majbutnimi-robotodavtsyami, що 

регулярно проводяться на базі кафедри ПМіІТ, а також на відповідних засіданнях кафедри 

ПМіІТ (протоколи засідань кафедри №19 від 25.04.18р., №2 від 17.09.19р.). Пропозиції 

академічної спільноти враховуються через організацію та участь викладачів кафедри та 

студентів у міжнародних (Міжнародна науково-технічна конференція "Інформаційні 

системи і технології ІСТ-2018") 

//pmit.kname.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/12- novosti/152-kafedra-prikladnoji-

matematiki-i-informatsijnikhtekhnologij-organizator-7-ji-mizhnarodnoji-naukovo-

tekhnichnojikonferentsiji-informatsijni-sistemi-ta-tekhnologiji-ist-2018) та національних 

наукових конференціях (ІХ- Х Всеукраїнські науково-практичні конференції "FREE AND 

OPEN SOURCE SOFTWARE", І-ІІ Всеукраїнські Інтернет-конференції "Інформаційні 

технології – теорія та практика" https://www.kname.edu.ua/index.php/3742-кафедра-

прикладноїматематики-і-інформаційних-технологій-–-організатор-iiвсеукраїнської-

інтернет-конференції-молодих-вчених- "інформаційні-технології-теорія-і-практика", 

керівництво науковими роботами студентів на Всеукраїнські та регіональні конкурси 

наукових робіт а також через обговорення на відповідних засіданнях кафедри ПМі ІТ 

(протоколи засідань кафедри №19 від 25.04.18р., №2 від 17.09.19р.). Ведеться моніторинг 

ринку праці стосовно формування попиту на професіоналів з комп’ютерних наук, а саме 

проводяться заходи спільно з іншими закладами вищої освіти  

//www.kname.edu.ua/index.php/3903-нічнауки-2019-відбулась, Харківським обласним 

центром зайнятості //pmit.kname.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/12- 

novosti/159-prezentatsiya-spetsialnostej-kafedry-v-tsentre-zanyatosti, провідними вітчизняними 

та міжнародними ІТ компаніями https://www.kname.edu.ua/index.php/3941-в-хнумг-ім-о-

мбекетова-провели-іт-фест  Експертна група, за результатами зустрічі із здобувачами 

вищої освіти, а також представниками студенського самоврядування, 04.12.2019р. 

встановила, що за ініціативи студентського самоврядування у жовтні 2019р.  проведено 

анонімне опитування студентів щодо відповідності програмних результатів навчання за 

кожною освітьою компонентою та фактично отриманих, що в подальшому знайшло своє 

відображення у питанні аналізу програм дисциплін на засіданні кафедри ПМіІТ  (протокол 

№ 18 від 15.04.2019р.). Такі заходи сприяють врахуванню позицій та потреб всіх 

стейкхолдерів, як заінтересованих сторін.    

 



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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Сучасний розвиток інформаційних технологій висуває вимоги підготовки 

висококваліфікованих кадрів, здатних  вирішувати весь спектр задач з проектування, 

супроводження інформаційних систем та використання інформаційних технологій при 

вирішення практичних й дослідницьких завдань стосовно об’єктів міського господарства та 

забезпечувати регіональний розвиток, що передбачає повну інформатизацію і 

автоматизацію всіх сфер діяльності суспільства. Очікуване застосування набутих в рамках 

реалізації освітньої програми "Комп’ютерні науки" на другому (магістерському) рівні 

спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" компетентностей і результатів навчання полягає в 

здатності випускників відповідати тенденціям розвитку спеціальності, ринку праці, 

галузевого, а також регіонального контексту, що співпадає з місією університету у 

підготовці висококваліфікованих кадрів для регіонального розвитку та міського 

господарства. Крім того,  при формулюванні цілей та програмних результатів навчання 

було враховано досвід таких провідних вітчизняних закладів вищої освіти, як Харківський 

національний університет радіоелектроніки, Харківський національний університет імені 

В.Н. Каразіна, Національний університет "Львівська політехніка", Національний 

університет "Запорізька політехніка", НТУ України "КПІ імені Ігоря Сікорського", 

Сумський державний університет. Проте, слід зауважити, що досвід іноземних закладів 

вищої освіти поки не взято до уваги. Це обмежує можливості здобувачів вищої освіти в 

інтернаціоналізації фахової підготовки,  і, як наслідок, в подальшій їх участі  в програмах 

академічної мобільності. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” на другому 

(магістерському) рівні на цей час не затверджено.Визначення сукупності компетенцій та 

програмних результатів навчання було здійснено на підставі проекту Стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” на другому (магістерському) рівні. 

Розбіжності між результатами навчання, що обумовлені у освітній програмі та зазначені у 

проекті стандарту, відсутні. В цілому розроблена освітня програма відповідає 8-му рівню 

Національної рамки кваліфікацій. Освітня програма "Комп’ютерні науки" на другому 

(магістерському) рівні розроблена на основі таких міжнародних стандартів, як Сomputing 

Science Сurricula 2001 – 2016, розроблених Міжнародними спільнотами в області 

комп’ютінга: Association for Computing Machinery, Institute of Electrical and Electronics 

Engineers, Association for Information Systems, Європейської рамки компетенцій e-CF, а 

також стандарту ISO/IEC 2382:2015. В документах Computing Science Curricula визначені 

зміст, обсяг та результати підготовки магістрів в галузі Комп’ютінгу, зокрема з 

комп’ютерних наук. Ці документи є методологічною основою проекту стандарту з 

комп’ютерних наук України. 

 



Загальний аналіз щодо Критерію 1 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1: 

1) Врахування досвіду вітчизняних закладів вищої освіти під час розробки освітньої 

програми "Комп’ютерні науки" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня; 

2) залучення до розробки освітньої програми роботодавців, здобувачів, академічної 

спільноти; 3) впровадження форм аналізу відповідності програмних результатів навчання 

та фактично отриманих результатів навчання; 4) врахування сучасних тенденцій розвитку 

комп’ютерних  технологій, тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого, а 

також регіонального контексту; 5) моніторинг попиту компетентностей сучасного фахівця 

через роботодавців, систематичні заходи за участю роботодавців та здобувачів освіти щодо 

компетентностей, якими має володіти фахівець з комп’ютерних наук, а також щодо стану 

ринку праці; 6) відповідність світовим стандартам Сomputing Science Сurricula 2001 – 2016, 

розроблених Міжнародними спільнотами в області комп’ютінга: Association for Computing 

Machinery, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Association for Information 

Systems, Європейської рамки компетенцій e-CF, а також стандарту ISO/IEC 2382:2015.      

7) зміст освітньої програми "Комп’ютерні науки" повністю відповідає предметній області; 

8) обсяг дисциплін за вільним вибором студента складає 22,5 кредити ЄКТС (25%)/;           

9) наявна можливість кожного здобувача формувати індивідуальну освітню траєкторію, що 

здійснюється шляхом відкритого голосування на web-порталі Університету в розділі 

"Автоматизована система управління навчальним процесом"; 10) практична підготовка 

студентів в рамках освітньої програми “Комп’ютерні науки” організована на достатньому 

рівні з урахуванням досвіду вітчизняних закладів вищої освіти, що готують фахівців за 

означеним фахом. По закінченню практики відбувається відкритий захист звітів з 

практики; 11) фактичне навантаження здобувачів є достатнім для досягнення цілей та 

програмних результатів навчання. 

 

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

Не використовується досвід іноземних закладів вищої освіти при фаховій підготовці за 

освітньою програмою “Комп’ютерні науки”. Це обмежує можливості здобувачів вищої 

освіти в інтернаціоналізації фахової підготовки,  і, як наслідок, в подальшійу їх участі  в 

програмах академічної мобільності. 

 

Рівень відповідності Критерію 1: 

Рівень B 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1: 

Освітня програма та освітня діяльність за освітньою програмою “Комп’ютерні науки” за 

другим (магістерським) рівнем загалом відповідають визначеним вимогам щодо 

проектування та цілей освітньої програми. Проте, не використовується досвід іноземних 

закладів вищої освіти при фаховій підготовці, що не є суттєвим недоліком. 

 

 

  



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) 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група в ході акредитаційної експертизи встановила, що навчальний план фахової 

підготовки  освітньої програм "Комп’ютерні науки" на другому (магістерському) рівні 

спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" містить обов’язкову та вибіркову частини, його 

обсяг складає 90 кредитів. З них, обсяг обов’язкові освітні компоненти складають 67,5 

кредитів ЄКТС (75%), а обсяг дисциплін за вільним вибором студента - 22,5 кредити ЄКТС 

(25%) Це відповідає вимогам законодавства щодо формування освітньої програми фахової 

підготовки для рівня вищої освіти "Магістр". 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна комісія відзначає, що  освітня програма "Комп’ютерні науки" має чітку 

структуру, характеризується наявністю логічно взаємозв’язаних освітніх компоненетів, які 

взаємодіють як  система, що дозволяє досягти заявлених цілей та програмних результатів 

навчання. При цьому акредитаційна комісія зазначає, що при пропозиції вільного вибору 

дисциплін циклу професійної підготовки студенти можуть обирати освітні компоненти 

лише блоками по 5 освітніх компонентів загальним обсягом 22,5 кредити ЄКТС. Такий 

підхід обмежує можливості здобувачів вищої освіти вільно обирати лише частину з 

дисциплін блоку. 

 

3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності 

(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

За результатами інтерв’ювання стейкхолдерів 04.12.2019 р., експертна група відзначає, що 

зміст освітньої програми "Комп’ютерні науки" повністю відповідає предметній області.  

Розподіл змісту предметної області за освітніми компонентами, що відповідають 

навчальним дисциплінам, є таким: ОК "Технології обробки великих даних" – масштабовані 

алгоритми для обробки великих даних, комп’ютерний зір; ОК "Сучасні парадигми 

програмування складних систем" – інтелектуальні системи; ОК "Математичне 

моделювання та оптимізація інформаційних процесів" – методології моделювання 

складних систем різної природи, методи прийняття рішень; ОК "Інноваційні інформаційні 

технології методи наукових досліджень" – дискретні процеси обробки інформації 

розподілених обчислень; ОК "Інженерія проектування програмних систем" – 

інтелектуальні системи, методи та алгоритми машинного навчання та обробки природної 

мови; ОК "Професійна іноземна мова", ОК "Курсовий проект "Технології обробки великих 

даних", ОК Переддипломна практика, ОК Кваліфікаційна робота – методи наукових 

досліджень. 

 



4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної 

освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти 

навчальних дисциплін у обсязі, передбаченому законодавством. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

В результаті проведених експертною групою досліджень  виявлено, що кожен студент, що 

здобуває вищу освіту за освітньою програмою "Комп’ютерні науки" на освітньому рівні 

“Магістр”, має можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію за рахунок 

наявності блоків вибіркових дисциплін загальним обсягом 22,5 кредитів (25%) ЄКТС, що 

поглиблюють професійні знання в межах спеціальності 122 "Комп’ютерні науки"  та 

забезпечують здобувачу освіти позицію суб’єкта вибору. В цілому вибір навчальних 

дисциплін здійснюється шляхом відкритого голосування на web-порталі Університету в 

розділі "Автоматизована система управління навчальним процесом" 

https://www.kname.edu.ua/index.php/3888-%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0-

%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81-

%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83-

%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD-

%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8

-2після оголошення такого процесу з визначеним терміном проведення вільного вибору, 

переліком груп, які беруть участь у виборі, посиланнями,  за якими здобувач має можливість 

ознайомитись з презентаціями дисциплін, поставити питання викладачам, віддати свій голос 

за обрану дисципліну. До закриття порталу голосування здобувач має можливість змінити 

обрану дисципліну. Після обробки результатів голосування формуються групи для вивчення 

вибіркових дисциплін та розклад. Вибір регламентується Порядком вільного вибору 

навчальних дисциплін https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/226-

01_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D

0%B1%D1%96%D1%80-1.pdf. Ознайомлення студентів з переліком дисциплін здійснюється 

через використання системи дистанційного навчання Moodle http://cdo.kname.edu.ua/ або 

шляхом організації зустрічей з викладачами дисциплін. В університеті впроваджено пілотний 

проект системи реалізації права обирати окремі дисципліни для магістрів.Проте слід 

зауважити, що вільний вибір дисциплін студентом проводиться під час вступної кампанії, 

коли студент має обмежені можливості безпосереднього спілкування з викладачами таких 

дисциплін щодо прогнозованих результатів навчання. Експертна група рекомендує, з огляду 

тривалості теоретичного навчання 1 рік (2 теоретичних семестри), забезпечити можливість 

вільного вибору дисциплін студентами в осінньому семестрі на весняний семестр. 

 

5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 

вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 

діяльності. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

На думку експертів, практична підготовка студентів в рамках освітньої програми 

“Комп’ютерні науки” організована на достатньому рівні, з урахуванням досвіду вітчизняних 

закладів вищої освіти, що готують фахівців за означеним фахом.  Експертна група 

підтверджує факт, що практична підготовка здобувачів вищої освіти організується згідно 

Положення про організацію освітнього процесу  

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_os



vitn_procesu_2019_1.pdf ,  а  також Положення про проведення практики студентів 

Харківського національного університету міського господарства ім. О.М.Бекетова 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%

D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%

BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D

0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%82%

D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf. Терміни проведення 

практичної підготовки визначаються графіком навчального процесу. Програма практики 

розглядається на засіданні кафедри (протокол № 2 від 01.09.2018 р.) та  передбачає набуття 

досвіду в дослідженні актуальної наукової проблеми та добір матеріалів для виконання 

кваліфікаційної магістерської роботи. В ході експертизи встановлено, що здобувачі вищої 

освіти “Магістр” за освітньою програмою "Комп’ютерні науки" проходять переддипломну 

практику на підприємствах (у м. Харків - Компютерний магазин “Гігант”, ТОВ "ЛІК-

ПРОЕКТ", IT Компанія Line-UP, “Харківобленерго”, у м. Северодонецьк - ЧП Потапенко), які 

активно працюють у ІТ-сфері, що  сприяє в подальшому їх  працевлаштуванню на 

підприємствах означеного профілю.  Місце проходження переддипломної практики щодо 

кожного студента визначено наказом № 1053-03 від 02.09.2019р. ХНУМГ ім О. М. Бекетова. 

По закінченню практики відбувається відкритий захист звітів з практики (у 2019-2020 н.р. 

відбувся 04.10.2019р.), що сприяє підвищенню прозорості освітнього процесу. 

 

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft 

skills), що відповідають заявленим цілям. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

За результатами зустрічей 04.12.2019р. встановлено, що соціальні навички (soft skills) при 

підготовці магістрів освітньої програми “Комп'ютерні науки” спеціальності 122 

“Комп'ютерні науки“ формуються при викладанні дисциплін “Управління командою ІТ-

проекту”, “Професійна іноземна мова”, а також  під час переддипломної практики і 

підготовки кваліфікаційної роботи магістра. Серед інших особлива увага приділяється 

таким навичкам як  здатність працювати в команді, бути критичним і самокритичним,  

приймати обґрунтовані рішення, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, 

визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов'язків, здатність діяти 

на основі етичних міркувань. Формами навчання, що сприяють набуттю соціальних 

навичок є групова, парна, індивідуальна та фронтальна. Наведені форми та методи роботи 

передбачають активну взаємодію між здобувачами вищої освіти, успішну участь у 

робочому процесі. Також слід відзначити, що дисципліна "Професійна іноземна мова" дає 

можливість формувати здатність представляти публічні виступи та матеріали на науково-

практичних/науково-методичних конференціях за результатами досліджень із 

застосуванням засобів комунікації іноземною мовою. 

 

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

наявності). 

 

Факти, докази та їх аналіз: 



Професійний стандарт вищої освіти за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” на час 

проведення акредитаційної експертизи відсутній.Проте, експертна група зазначає, що 

освітня програма "Комп’ютерні науки" розроблена відповідно до форми, змісту та вимог 

Національної рамки кваліфікацій  щодо набуття компетентностей, необхідних знань, 

когнітивних та практичних умінь, забезпечення комунікації, автономності і 

відповідальності, а також реалізує системний підхід до забезпечення відповідного рівня 

кваліфікації, регламентованого Національною рамкою кваліфікацій.    

 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група встановила, що відповідно до навчального плану фахової підготовки за 

освітньою програмою "Комп’ютерні науки" на освітньому рівні “Магістр”, аудиторне 

тижневе навантаження за денною формою навчання становить для магістрів 18 год. 

Інтерв’ювання здобувачів вищої освіти освітньої програми, що акредитується, та 

представників студентського самоврядування показало, що фактичне навантаження 

здобувачів є достатнім для досягнення цілей та програмних результатів навчання, й 

відповідає плановому.  Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу 

//www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_o 

rganizaciyu_osvitn_procesu_2016_Edited_02.pdf та Положенням про організацію самостйної 

роботи здобувачів вищої освіти 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%

D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%

A1%D0%A0%D0%97%D0%92%D0%9E_2019.pdf, обсяг окремих освітніх компонентів 

включає аудиторне навантаження та самостійну роботу студентів. Обов’язкова частина 

навчального плану включає 8 теоретичних освітніх компонент (ОК1-ОК8) загальним обсягом 

37,5 кредитів ЄКТС. Частка аудиторного навантаження сладає 36%, самостійної роботи – 

64%. Компоненти ОК9 - ОК10 (переддипломна практика та кваліфікаційна робота) 

виконуються студентом самостійно під керівництвом викладача (частка самостійної роботи 

100%). Вибіркова частина освітньої програми включає два блоки. У кожному блоці 

передбачено 4 дисципліни та курсовий проект. Частка аудиторного навантаження у блоках 

1,2 складає 34,39%, самостійної роботи – 65,61%. В цілому експертна група відзначає 

обґрунтованість обсягу професійних освітніх компонентів. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертною групою встановлено. що дуальна освіта за освітньою програмою 

"Комп’ютерні науки" не здійснюється 



 

Загальний аналіз щодо Критерію 2 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2: 

1) Зміст освітньої програми "Комп’ютерні науки" повністю відповідає предметній області; 

2) обсяг дисциплін за вільним вибором студента складає 22,5 кредити ЄКТС (25%)/;           

3) наявна можливість кожного здобувача формувати індивідуальну освітню траєкторію, що 

здійснюється шляхом відкритого голосування на web-порталі Університету в розділі 

"Автоматизована система управління навчальним процесом"; 4) практична підготовка 

студентів в рамках освітньої програми “Комп’ютерні науки” організована на достатньому 

рівні з урахуванням досвіду вітчизняних закладів вищої освіти, що готують фахівців за 

означеним фахом. По закінченню практики відбувається відкритий захист звітів з 

практики; 5) фактичне навантаження здобувачів є достатнім для досягнення цілей та 

програмних результатів навчання. 

 

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

1) При пропозиції вільного вибору дисциплін циклу професійної підготовки студенти 

можуть обирати освітні компоненти лише боками по 5 освітніх компонентів загальним 

обсягом 22,5 кредити ЄКТС. Такий підхід обмежує можливості студентів вільно обирати 

лише частину дисциплін з блоку; 2) вільний вибір дисциплін студентом проводиться під 

час вступної кампанії. Експертна група рекомендує, з огляду тривалості теоретичного 

навчання 1 рік (2 теоретичних семестри), забезпечити можливість вільного вибору 

дисциплін студентами в осінньому семестрі на весняний семестр; 3) дуальна освіта за 

освітньою програмою "Комп’ютерні науки" не здійснюється. 

 

Рівень відповідності Критерію 2: 

Рівень B 

 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2: 

Встановлені факти та докази дають можливість зробити висновок про загальну 

відповідність встановленим вимогам щодо структури та змісту освітньої програми. Наявні 

недоліки (певна обмеженість у вільному виборі групи освітніх компонентів, відсутність 

дуальної форми освіти в поточному навчальному році) не є суттєвими. 

 

  



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.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Під час акредитаційної експертизи експертна група встановила, що правила прийому на 

навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних 

положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу та доступні абітурієнтам за 

посиланням https://www.kname.edu.ua/images/Files/Priem_2019/2019_all-aspir.pdf. 

 

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

освітньої програми.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

За результатами проведеної експертизи, прийом на навчання за освітньою програмою 

“Комп’ютерні науки” для здобуття вищої освіти за  освітнім ступенем “Магістр” проводиться 

на базі здобутої освіти за освітніми ступенями "Бакалавр", "Магістр", ОКР "Спеціаліст" на 

конкурсній основі. Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступного фахового 

випробування 

https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2019/programy_vstup_vyprob/magistr/M_122_KN_f_

2019.PDF та ЗНО з іноземної мови.  Якщо вступник не має бакалаврської освіти за фахом, він 

ще складає Додаткове вступне фахове випробування 

https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2019/programy_vstup_vyprob/magistr/M_122_YP_K

N_d_2019_2019_05_24_20_21_50_485.pdf.  Експертна група підтверджує, що Правила 

прийому на навчання до Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова в 2019р.  розміщені за адресою 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Priem_2019/ALL_04_09.pdf.  Програма фахових 

випробувань розглядається групою забезпечення спеціальності за участю гаранту та 

затверджується на засіданні Приймальної комісії університету  Програма вступних 

випробувань обов’язково оприлюднюється на офіційному web-сайті Університету. Вступне 

випробування передбачає перевірку здатності майбутнього здобувача вищої освіти до 

опанування освітньої програми на основі здобутих раніше компетентностей. Програми 

вступних випробувань переглядаються щороку. Програма фахових випробувань враховує 

особливості освітньої програми за тематикою питань, серед яких увага приділена 

алгоритмізації та програмуванню, розробці web-додатків (об’єктно-орієнтоване 

програмування), елементам системного аналізу, оптимізаційним методам та моделям. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 



Експертна група підтверджує, що порядок перезарахування результатів навчання, отриманих 

в інших ЗВО, регулюється Положенням про організацію освітнього процесу 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_os

vitn_procesu_2019_1.pdf  та Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, 

докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologenya_dodatki.pdf. Обидва 

положення розміщені на офіційному сайті університету в розділі "Нормативна база". В 

означених Положеннях чітко та зрозуміло подано правила визнання результатів навчання, 

здобутих в інших закладах освіти, що відповідає Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої 

освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.). З’ясовано, що здобувачеві вищої освіти, 

який бере участь у програмі академічної мобільності, відповідний деканат готує академічну 

довідку, яка містить інформацію про виконане ним навчальне навантаження із вказівкою 

переліку вивчених навчальних дисциплін, присвоєних здобувачеві кредитів ЄКТС, оцінок у 

національній шкалі оцінювання. Здобувачі вищої освіти, які беруть участь у програмах 

академічної мобільності, визначають перелік модулів, які вони бажають вивчати в інших 

навчальних закладах, та погоджують їх і програму академічної мобільності з гарантом 

освітньої програми, завідувачем кафедри та деканом. Після завершення програми академічної 

мобільності здобувач вищої освіти подає в деканат академічну довідку від приймаючого 

закладу вищої освіти, яка відображає його навчальний здобуток і є підставою для 

академічного визнання результатів навчання в іншому закладі вищої освіти, в тому числі 

іноземному.Освітня програма "Комп’ютерні науки" запроваджена з 2018-2019н.р. За час 

існування означеної освітньої програми здобувачі відповідної освіти не користувались 

правом на академічну мобільність.Інтерв’ювання здобувачів вищої освіти за освітньою 

програмою, що акредитується, 04.12.2019р. показало, що фактично до студентів доводиться 

інформація щодо можливостей академічної мобільності  центром міжнародної діяльності та 

освіти https://ird.kname.edu.ua/index.php/uk, але  лише через сайт підрозділу. При цьому не 

використовуються безпосередні інформаційні зустрічі з метою пояснення процедур 

академічної мобільності та наявних академічних свобод кожного здобувача вищої освіти. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група зясувала, що у Харківському національному університеті міського 

господарства імені О.М. Бекетова відсутні правила визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті. 

 

Загальний аналіз щодо Критерію 3 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3: 



1) Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не 

містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу та 

доступні абітурієнтам за посиланням; 2) програма фахових випробувань враховує 

особливості освітньої програми за тематикою питань; 3) правила визнання результатів 

навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності, є 

чіткими, зрозумілими та доступними для всіх учасників освітнього процесу. 

 

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

1) Серед заходів відсутні відкриті зустрічі  з метою пояснення процедур академічної 

мобільності та наявних академічних свобод кожного здобувача вищої освіти; 2) відсутнє 

положення, яким регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 

неформальній освіті. 

 

Рівень відповідності Критерію 3: 

Рівень B 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3: 

Встановлені факти та докази дають підстави зробити висновок про загальну відповідність 

встановленим вимогам забезпечення  доступу до освітньої програми та визнання 

результатів навчання. Наявні недоліки (відсутність відкритих зустрічей з метою пояснення 

процедур академічної мобільності та наявних академічних свобод кожного здобувача 

вищої освіти,  відсутність положення, яким регулюється питання визнання результатів 

навчання, отриманих у неформальній освіті) не є суттєвими. 

 

 

  



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.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група при інтерв’юванні  академічного персоналу з’ясувала, що визначені форми і 

методи навчання та викладання на освітній програмі сприяють досягненню програмних 

результатів навчання, а саме при викладанні теоретичного матеріалу, проведенні практичних 

занять, самостійної роботи здобувачів, дипломного проектування використовується 

платформа дистанційного навчання Moodle, де представлене методичне забезпечення 

відповідних освітніх компонент освітньої програми "Комп’ютерні науки". Це методичне 

забезпечення розроблено згідно з вимогами Положення про організацію дистанційного 

навчання 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/polozhennja_pro_organisaciyu_di

stanc_navchannya.pdf Положення про навчальний дистанційний курс 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/polozhenie_pro_navchaln_distanc

_kurs.pdf. У свою чергу, відповідно до Положення про організацію освітнього процесу 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_os

vitn_procesu_2019_1.pdf та Положенням про організацію самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%

D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%

A1%D0%A0%D0%97%D0%92%D0%9E_2019.pdf під час навчання застосовуються такі 

форми та методи навчання: лекційні і практичні заняття, самостійне навчання, виконання 

індивідуальних завдань, проектна робота, індивідуальні консультації з викладачами, 

контрольні заходи, переддипломна практика та виконання кваліфікаційної роботи магістра, 

що забезпечують інформаційну доступність для здобувачів вищої освіти щодо цілей, змісту 

та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 

освітніх компонентів.Результати інтерв’ювання здобувачів вищої освіти 04.12.19р. 

підтвердили, що форми і методи навчання відповідають вимогам студентоцентрованого 

підходу, а саме: - критерії та методи оцінювання оприлюднюються заздалегідь для всіх видів 

робіт здобувача вищої освіти та контрольних заходів; - у відносинах між здобувачами вищої 

освіти та викладачами присутня взаємна повага, прагнення до діалогу; - застосовуються різні 

способи подачі матеріалу, заохочення до навчання; - контрольні заходи проводяться за умови 

присутності не менше двох викладачів;- існує формальна процедура подання апеляцій 

здобувачами вищої освіти.Ступінь задоволеності  здобувачів вищої освіти методами 

навчання та викладання визначається за результатами анкетування 

https://pmit.kname.edu.ua/images/news/n0059/p1.jpg, що проводиться за ініціативою 

студентського самоврядування..Освітня програма "Комп’ютерні науки" підтримує принципи 

академічної свободи здобувачів вищої освіти. Студент може здобувати знання відповідно до 

своїх потреб та обирати вивчення освітніх компонентів як в Харківському національному 

університеті міського господарства імені О.М. Бекетова, так і в інших навчальних закладах 

вищої освіти, що відповідає принципам забезпечення академічної свободи здобувача 

освіти.Здобувачі освіти вільно обирають теми курсових, кваліфікаційних робіт. Студенти 

вільні у виборі теми наукової роботи, тематики для прийняття участі у конкурсах, проведення 

досліджень та апробації їх результатів  на конференціях. Експертна група з’ясувала, що в 

рамках освітньої програми забезпечено можливість участі у студентських програмах 



кредитної мобільності відповідно до Положення про академічну мобільність студентів, 

аспірантів, докторантів, науково педагогічних та наукових працівників 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologenya_dodatki.pdf. 

Університет має 5 діючих договорів в рамках Erasmus + International Credit Mobility із 

іноземними університетами, а саме: Близькосхідний Технічний Університет, м. Анкара, 

Туреччина (METU), Університет імені Арістотеля, м. Салоніки, Греція, Університет Нової 

Горіци , м. Нова Горіця, Словенія, Естонський Університет природничих наук, м. Тарту, 

Естонія, Лодзинський технічний університет, м. Лодзь, Польща. 

 

 

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). 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група під час проведення акредитаційної експертизи  встановила, що 

інформування здобувачів вищої освіти щодо цілей, змісту та очікуваних результатів 

навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів є 

доступним, зрозумілим і реалізується такими способами: - викладачем на першому занятті з 

дисципліни;- на офіційному сайті кафедри (у формі робочої програми навчальної дисципліни) 

https://pmit.kname.edu.ua/index.php/magistracy/educational-program;- на порталі дистанційного 

навчання через особистий кабінет; - у методичних матеріалах до самостійної роботи студента 

(наприклад, 

https://www.worldcat.org/search?q=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%

D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B

B%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D

0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%

D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%

D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96

%D0%B2+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%

96+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D

1%86%D1%96%D1%97&qt=results_page). 

 

3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації 

освітньої програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої 

програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група підтверджує  налагоджену взаємодію між здобувачами вищої освіти та 

науково-педагогічним персоналом в частині:- опублікування значної кількості тез 

доповідей студентів на конференціях різного рівня і вебінарах, серед яких основними є: 

Всеукраїнський науково методичний семінар з елементами вебінару "Теорія та практика 

реалізації змішаного навчання у закладах вищої освіти". – Харків: ХТЕІ КНТЕУ,  2019 р.;  

X-а Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція "Free and Open Source 

Software", Харків, 20-22 листопада 2018 р. – Харків: Харківський національний університет 

будівництва та архітектури; Інформаційні технології: теорія і практика: II Всеукраїнська 

інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених (04 квітня 2019 р., м. 

Запоріжжя); Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тренди розвитку 

урбанізованих територій", Харків, 22-24 травня 2019 року. - Харків : ХНУМГ ім. О.М. 



Бекетова; 8-ма Міжнародна науково-технічна конференція "Інформаційні системи та 

технології ІСТ-2019", 9-14 вересня 2019 р. XI Всеукраїнська студентська науково-технічна 

конференція "Сталий розвиток міст", 2019 р;- участі у Всеукраїнських конкурсах 

студентських наукових робіт за напрямами тематики кафедри (підготовлена наукова робота 

магістром Сазоновим М.О. під керівництвом доц. Карпенка М.Ю.) та Всеукраїнських 

олімпіадах;- керівництва самостійною роботою студентів, забезпеченню професійного 

зростання студентів (наприклад: 17.11.2019 р. студент групи магістрів М КН 2019-1 

Кліменко Р.В. виступив технічним експертом (Expert on graphical design and digital tool) 

міжнародного проекту DEVELOPMENT FOR VOCATIONAL TRAINING MATERIALS за 

підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, яке за дорученням 

Уряду Німеччини надає послуги в області міжнародного співробітництва та громадської 

організації "Школа енергоефективності", м. Київ). Це відповідає вимогам  забезпечення 

поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої програми. 

 

4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст 

освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група засвідчує, що викладачі оновлюють зміст освітніх компонентів з 

урахуванням наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі  через систему 

підвищення кваліфікації, організацію круглих столів, участь у професійних науково-

методичних конференціях з інноваційними розробками у галузі вищої освіти. Відповідно до 

протоколу засідання кафедри ПМІТ № 17 від 05.04.2019 про оновлення вибіркової 

компоненти освітньої програми "Теорія систем в задачах machine learning" відбулося на 

основі інноваційної розробки "Упровадження в освітній процес закладу вищої освіти 

технології машинного навчання на базі сервісу MICROSOFT AZURE MACHINE LEARNING 

як складової підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів", що отримала золоту 

медаль на  Х-ій міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти" та Дев’ятій міжнародній 

виставці освіти за кордоном "World Edu" у м. Києві 14 березня 2019 року.29 жовтні 2019 р. на 

кафедрі ПМіІТ проведено науково-методичний семінар щодо  результатів ХІ-а міжнародної 

виставки "Інноватика в сучасній освіті" та Х міжнародної виставки “Освіта за кордоном 

"World Edu", на яких була представлена наукова робота "Розробка та впровадження 

інтелектуальних чат-ботів в освітню діяльність закладів вищої освіти".  У зв’язку з чим 

розроблено стратегію впровадження розробки в навчальний процес в рамках викладання 

дисципліни "Інноваційні інформаційні технології" 

https://pmit.kname.edu.ua/images/new/magistracy/OP122/OK4.pdf.Нормативно терміни 

оновлення ОП регламентується Положення про організацію освітнього процесу в ХНУМГ 

імені О.М.Бекетова 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_os

vitn_procesu_2019_1.pdf. Робочі програми освітніх компонент оновлюються щорічно з 

урахуванням результатів наукових досягнень і сучасних практик у галузі комп’ютерних наук 

(протокол засідання кафедри ПМіІТ № 3 від 08.10.2019р.). На кафедрі систематично 

проводиться науково-методичний семінар щодо оновлення змісту навчання (графік: 

24.09.2019, 29.11.2019,24.12.2019,28.04.2019). 

 

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

закладу вищої освіти. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 



У  Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова  

інформування та координація діяльності актуальних програм академічної мобільності 

здійснюється центром міжнародної діяльності та освіти https://ird.kname.edu.ua/index.php/uk, 

діяльність якого регулюється положенням 

.https://www.kname.edu.ua/images/Files/Pologennya_Pro_strukturni_pidrozdily/Pologennya_Pro_c

entr_mignarodnoyi_diyalnosti_ta_osvity.pdf.Створені Україно-Азіатський культурно-освітній 

центр (Наказ № 185-01 від 08.06.2017р.), Україно-польський культурно-освітній центр (Наказ 

№ 177-01 від 09.09.2014р.), Культурно-освітній центр "Інститут Конфуція" (Наказ № 335-01 

від 28.09.2017р.), в рамках яких забезпечується поглиблена мовна підготовка здобувачів та 

викладачів, що сприяє інтернаціоналізації діяльності закладу вищої освіти. За результатами 

опитування академічного персоналу та здобувачів вищої освіти, експертна група засвідчує 

наявність процедури визнання та перезарахування результатів  навчання, що описані у 

"Положенні про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-

педагогічних та наукових працівників", затвердженому від 26.10.2018р. 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologenya_dodatki.pdf.Експертн

а група підтверджує наявність списку наукових праць викладачів кафедри ПМіІТ, 

представлених у відомостях самооцінювання, що постійно оновлюються відповідно до 

наказів навчально-методичного відділу та науково-дослідної частини  (№ 172-01 від 3.06.2019 

р., № 146-01 від 14.05.2018 р.) двічі на рік. Слід відзначити  запровадження процедури 

розміщення наукових праць у цифровому репозиторії Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова 

https://www.kname.edu.ua/index.php/ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B

D%D1%82%D1%83/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%

B9-

%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8

%D0%B9).У викладацькій діяльності науково-педагогічний персонал використовує 

результати наукових досліджень, що апробуються на міжнародних наукових конференціях та 

публікуються у міжнародних, фахових виданнях:https://www.kname.edu.ua/index.php/3869-

%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83-30-%D0%B9-

%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%B

A%D1%96%D0%B9-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%9

6%D1%97-%D0%B7-

%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B

D%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9-

%E2%80%93-euro-2019,-%D0%BC-%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BD,-

%D1%96%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F;https://pmit.kname.

edu.ua/index.php/uk/component/content/article/12-novosti/152-kafedra-prikladnoji-matematiki-i-

informatsijnikh-tekhnologij-organizator-7-ji-mizhnarodnoji-naukovo-tekhnichnoji-konferentsiji-

informatsijni-sistemi-ta-tekhnologiji-ist-2018.В навчальний процес підготовки магістрів за ОПП 

"Комп’ютерні науки" включено вивчення та використання програмних продуктів з 

англомовним інтерфейсом, що застосовуються у провідних іноземних університетах:HTML5 

Empty Web App, PHP Starter Kit, PHP Empty Web App, Mobile App, Notification Hub, Azure 

Active Directory, Azure AD Connect Health, Azure AD Cloud App Discovery, Azure AD 

Privileged Identity Management та інші. 

 

 

Загальний аналіз щодо Критерію 4 

 



Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4: 

1) Визначені форми і методи навчання та викладання на освітній програмі сприяють 

досягненню програмних результатів навчання; 2) при викладанні теоретичного матеріалу, 

проведенні практичних занять, самостійної роботи здобувачів, дипломного проектування 

використовується платформа дистанційного навчання Moodle; 3) викладачі оновлюють 

зміст освітніх компонентів з урахуванням наукових досягнень і сучасних практик у 

відповідній галузі  через систему підвищення кваліфікації, організацію круглих столів, 

участь у професійних науково-методичних конференціях, в тому числі міжнародних, з 

інноваційними розробками у галузі вищої освіти; 4) під час реалізації освітньої програми 

навчання і дослідження поєднані в єдине ціле; 5) освітня діяльність та наукові дослідження 

характеризуються наявністю вектора інтернаціоналізації. 

 

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

Недостатній ступінь інформування здобувачів вищої освіти про програми академічної 

мобільності за причини використання неефективних форм доведення інформації. 

 

Рівень відповідності Критерію 4: 

Рівень B 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4: 

Навчання і викладання за освітньою програмою загалом відповідають визначеному 

критерію, проте недостатньо ефективно організований процес інформування здобувачів 

вищої освіти про стратегію інтернаціоналізації закладу вищої освіти, що не є суттєвим 

недоліком. 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 робочих програм навчальних 

дисциплін. 

 

  



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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів забезпечується дотриманням вимог 

Положення про організацію освітнього процесу 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_os

vitn_procesu_2019_1.pdf. Графік навчального процесу визначає календарні терміни семестрів, 

проведення підсумкового контролю (екзаменаційних сесій), проведення практик, підготовку 

та захист дипломних та магістерських робіт, державної атестації та затверджений ректором 

(наказ № 222-01 від 23.07.2019 р.), а також розміщений на офіційному сайті університету 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%

D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%

D1%8E_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3

%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83_%D0%B2_2019-

2020_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE

%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96.pdf. Експертною групою 

встановлено, що форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти 

оприлюднюються заздалегідь та є чіткими, зрозумілими для здобувачів вищої освіти. На 

освітній програмі застосовуються такі форми контролю досягнення програмних результатів 

навчання: усне опитування; письмове опитування (теоретичні питання, задачі, контрольні 

завдання); тестування з використанням комп’ютерних технологій. Форми контролю 

визначаються викладачем в робочій програмі навчальної дисципліни, залежно від мети й часу 

контролю. Таке різноманіття методів і форм контрольних заходів дозволяє перевірити 

досягнення програмних результатів навчання.Критерії оцінки рівня знань визначаються 

викладачем для кожного контрольного заходу та заздалегідь доводяться до здобувачів разом 

з питаннями для самопідготовки, з якими можна ознайомитись на кафедрі або отримати в 

електронному вигляді на електронну адресу. Під час зустрічі голова студентського Сенату 

Гаруст Аліна продемонструвала процедуру доступності та зрозумілості з власного гаджету. 

 

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

наявності). 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група засвідчує, що форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають 

вимогам проекту Стандарту вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки на 

другому (магістерському) рівні, а також освітня програма "Комп’ютерні науки".Атестація 

проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи магістра і завершується видачею 

документу встановленого зразка про присудження рівня вищої освіти магістр із 

присвоєнням кваліфікації магістра з комп’ютерних наук. Атестація здійснюється відкрито і 

публічно. Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складного спеціалізованого 

завдання або практичної проблеми в умовах невизначеності з урахуванням  комплексності, 

із застосуванням відповідної теорії та методів,  що є характерним для професійної 

діяльності у галузі комп’ютерних наук. Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, 



здійснюється екзаменаційною комісією, на підставі рішення якої ЗВО присуджує здобувачу 

вищої освіти відповідний ступінь, присвоює кваліфікацію і видає документ про вищу 

освіту державного зразка та додаток до диплома європейського зразка за встановленою 

формою. Кваліфікаційна робота, відповідно до “Положення про систему забезпечення 

якості освітньої діяльності вищої освіти університету” повинна мати не менше 60% 

оригінальності наукового тексту та оприлюднюється на офіційному сайті університету або 

кафедри ПМіІТ або у репозиторії закладу вищої освіти. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група засвідчує, що процедура проведення контрольних заходів регламентується 

Положенням про організацію освітнього процесу 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_os

vitn_procesu_2019_1.pdf. Проведення заліково екзаменаційних сесій регламентуються 

щосеместровим наказом ректора "Про проведення заліково-екзаменаційних сесій". Форма 

проведення екзамену та критерії оцінювання екзаменаційних завдань зазначається у робочій 

програмі кожної освітньої компоненти.Експертна група з’ясувала, що об’єктивність 

екзаменаторів забезпечується проведенням екзаменів/диференційованих заліків у письмовій 

формі та обов’язковій присутності не менше як двох викладачів. При цьому, у електронній 

тестовій формі проводиться незначна частина контрольних заходів, хоча здобувачі освіти за 

освітньою програмою, що акредитується, при опитуванні переважно висловились саме за 

таку форму проведення контрольних заходів. Положення про організацію освітнього процесу 

забезпечує право здобувача вищої освіти на оскарження рішення, дії або бездіяльність 

науково-педагогічних працівників, посадових осіб (представників адміністрації) університету 

щодо організації і результатів проведення семестрових контрольних заходів  шляхом 

звертання з відповідною заявою до ректора. За час реалізації освітньої програми 

"Комп’ютерні науки" оскарження результатів проведення контрольних заходів, а також 

конфліктних ситуацій не було. 

 

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. 

 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група підтверджує інформацію, наведену у відомостях самооцінювання щодо 

реалізації освітньої програми “Комп’ютерні науки” про наявні інформаційні ресурси, 

матеріально-технічну базу, яка використовується під час реалізації освітньої програми. 

Експертну групу ознайомили з  процедурою запобігання та виявлення ознак плагіату з 

використанням запровадженої в Харківському національному університеті міського 

господарства імені О.М. Бекетова програмно-технічної системи “Unplag.com”. Заклад вищої 



освіти популяризує академічну доброчесність через нормативні документи:- Положення Про 

систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ХНУМГ ім. О. М. 

Бекетова 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/pologennya_sistema_yakosti_osv

iti.pdf (2016 р. П.п. 3.10. Системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових 

працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти) - Кодекс честі 

Університету 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Official_info/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0

%BA%D1%81_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A5%D0%9D%D0%A3%

D0%9C%D0%93_%D1%96%D0%BC._%D0%9E.%D0%9C._%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0

%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf- Тимчасовий порядок перевірки випускних 

кваліфікаційних робіт бакалаврського і магістерського рівнів в інформаційній системі Unplag 

(2017 р.) 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%

D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80

%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA.pdf.Працівники наукової бібліотеки є членами 

Української бібліотечної асоціації, яка запросила до участі у проекті Srtengthening Academic 

Integrity in Ukraine Project, що реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти за 

сприяння Міністерства освіти і науки України та підтримки Посольства США в Україні та 

полягає у орієнтації та навчанні студентів, викладачів та адміністраторів навчальних закладів 

практичної цінності і важливості академічної доброчесності. Запроваджено дистанційний 

курс на платформі Moodle "Інформаційні ресурси Університету", в якому студенти вивчають 

процедури дотримання академічної доброчесності. Порушення академічної доброчесності 

може бути підставою для відрахування здобувача вищої освіти. При виявленні випадків 

порушення академічної доброчесності: під час виконання навчальних завдань (у тому числі 

курсових та кваліфікаційних робіт), завдання повертається здобувачеві вищої освіти на 

доопрацювання;  під час контрольних заходів, здобувачеві призначається повторний захід. За 

час реалізації освітньої програми "Комп’ютерні науки" не було випадків порушень 

академічної доброчесності. 

 

Загальний аналіз щодо Критерію 5 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5: 

1) Використання наявної програмно-технічної системи “Unplag.com” для перевірки  

випускних кваліфікаційних робіт бакалаврського і магістерського рівнів, наукових праць. 

2) запроваджено дистанційний курс на платформі Moodle "Інформаційні ресурси 

Університету", в якому студенти вивчають процедури дотримання академічної 

доброчесності. 

 

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

У електронній тестовій формі проводиться незначна частина контрольних заходів. 

Експертна група рекомендує поступово перейти до електронної тестової  форми 

проведення контрольних заходів з метою підвищення об'єктивності оцінювання знань 

здобувачів освіти 

 

Рівень відповідності Критерію 5: 



Рівень B 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5: 

Контрольні заходи, оцінювання здобувачів  вищої освіти та академічна доброчесність 

відповідають визначеному критерію, проте у електронній тестовій формі проводиться 

незначна частина контрольних заходів, що не є суттєвим недоліком. 

 

 

  



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.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група з’ясувала, що результати професійної активності викладачів відповідають 

цілям освітньої програми. Викладачі  мають значну кількість наукових публікацій та 

навчальних видань відповідно до тематики дисциплін, що викладають. Більшість 

викладачів опікується керівництвом студентів, що беруть участь у олімпіадах/конкурсах. 

Експертна група підтверджує, що: 1) всі викладачі освітньої програми мають науковий 

ступінь та вчене звання; 2) всі викладачі освітньої програми  підвищують кваліфікацію 

(проходять стажування) у нормативні терміни за профілем дисциплін, що викладаються; 3) 

всі викладачі освітньої програми  мають досвід практичної професійної діяльності. 

 

2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити 

необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група підтверджує, що на кафедрі та в університеті в цілому розроблено 

ефективну систему відбору викладачів. Відбір здійснюється на конкурсній основі згідно 

Положення щодо конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 

працівників Харківського національного університету міського господарства імені О.М. 

Бекетова 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/pologennya_konkursniy_vidbir.p

df. Відповідно до зазначеного положення при заміщенні вакантних посад враховуються 

особисті результати викладача за рейтингом його професійної активності (проводиться два 

рази на рік), результати опитування здобувачів вищої освіти, участь викладача в забезпеченні 

якості вищої освіти, а також наукова активність. Таким чином забезпечується необхідний 

рівень професіоналізму викладачів освітньої програми. 

 

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

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група встановила залучення  роботодавців до реалізації освітнього процесу, а 

саме начальник відділу землевпорядних та геодезійних робіт ТОВ “ЛІК-ПРОЕКТ” 

залучається до участі у екзаменаційних комісіях, зустрічей із студентам на великих 

перервах, керівництва практиками від виробництва, рецензування освітньої програми, 

кваліфікаційних робіт; C++ developer CHI Software Сікачина І.О. два рази на тиждень на 

громадських засадах проводить додаткові навчальні заняття для поглибленого вивчення 

освітніх компонент вибіркової частини навчального плану фахової підготовки. 

Проводяться спільні навчальні дослідження з підприємцем Черняк Є.З. у сферах: розробки 

вбудованих систем та Інтернет речей; машинного навчання в Microsoft Azure з 

використанням реальних даних міських комунальних систем, розробка додатків змішаної 

та віртуальної реальності (Угода № 11 від 11.06.2019р.). Слід відзначити залучення 

роботодавців  до організації практичної підготовки студентів. На базі організацій м. 

Харкова, а саме комп’ютерний магазин “Гігант”, ТОВ "ЛІК-ПРОЕКТ", IT Компанія Line-

UP, “Харківобленерго” та м. Северодонецьк - ЧП Потапенко проведено переддипломну 



практику всіх магістрів освітньої програми, що є однією із форм залучення роботодавців до 

реалізації освітнього процесу. 

 

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

галузі, представників роботодавців.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група встановила, що заклад вищої освіти залучає до проведення занять, та  

керівництва кваліфікаційними роботами професіоналів-практиків, що працюють на кафедрі 

ПМіІТ (Новожилова Марина Володимирівна: інженер, науковий співробітник, старший 

науковий співробітник Інституту проблем машинобудування імені Підгорного 

Національної академії наук України; Бочаров Борис Петрович: провідний інженер-

програміст бібліотеки з 03.03.2003 р. (наказ №126-02 від 03.03.2003 р.) по 07.06.2010 р. 

(наказ №365-02 від 02.06.2010 р.); Карпенко Микола Юрійович: експерт видавничо-

консалтингової компанії "Фактор" з 2002 р. по цей час; Литвинов Анатолій Леонідович: 

інженер на приладобудівний завод імені Т.Г.Шевченка, м. Харків; Пан Микола Павлович: 

начальник обчислювального центру Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М.Бекетова) та мають практичний досвід практичної роботи не 

менше 5 років. Проте, слід зазначити недостатню кількість занять, що проводяться 

професіоналами-практиками з провідних ІТ-фірм, що залучені в реалізації освітнього 

процесу. 

 

 

 

5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у 

співпраці з іншими організаціями.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група підтверджує, що Харківський національний університет міського 

господарства ім. О.М. Бекетова  забезпечує підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних і наукових працівників не рідше одного разу на п’ять років, відповідно до 

Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%

D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%

BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0

%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D

1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B2%

D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%

B2%D0%BE-

%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%B

D%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%

B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1

%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%

D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%

83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%



82%D1%83_%D0%BC_compressed.pdf та графіку (на кожен навчальний рік видається наказ, 

що містить план підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, наявний наказ з 

особового складу № 288-01 від 19 вересня 2019 р.). Існують внутрішні програми підвищення 

кваліфікації кадрів, що сприяють професійному розвитку (English language course, 

дистанційний курс Moodle); зовнішня сертифікація (співпраця з Microsoft), за якою отримали 

відповідні сертифікати троє з десяти викладачів університету, що працюють саме на кафедрі 

ПМіІТ; цикл навчальних занять за сучасними напрямами у сфері ІТ від роботодавців (Mentor 

Soft Serve IT Academy Єгорова Є.В.). 

 

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група підтверджує, що в університеті існує система, яка стимулює розвиток 

викладацької майстерності за рахунок впровадження процедури моніторингу рівня 

професіоналізму. Система заохочення передбачає преміювання за наукові публікації у 

періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus та Web of 

Science, а також за проведення занять англійською мовою. Крім того, науково-педагогічний 

персонал відзначається грамотами та подяками за вагомий внесок в розвиток сфери освіти, 

професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність. В освітньому процесі знайшла  

застосування система Moodle для розробки власних програм орієнтованих на викладацьку 

майстерність (дистанційні курси з подальшою внутрішньою сертифікацією), прикладом 

якої є Англійська мова. 

 

Загальний аналіз щодо Критерію 6 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6: 

1) Впровадження зовнішньої сертифікації науково-педагогічних кадрів у співпраці з 

Microsoft; 2) залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу;          

3) наявність системи рейтингування викладачів, в якому враховується результати 

анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості форм та методів викладання дисциплін; 

4) наявність системи відзначення науково-педагогічного персоналу та заохочення 

викладацького складу до розвитку професійної майстерності. 

 

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

Низький відсоток занять, що проводяться професіоналами-практиками з провідних ІТ-

фірм. 

 

Рівень відповідності Критерію 6: 

Рівень B 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6: 



Людські ресурси відповідають визначеному критерію. Слід відзначити широке 

застосування системи Moodlе для розробки власних програм орієнтованих на власну 

майстерність (дистанційні курси орієнтовані на викладацьку майстерність). Проте, 

експертна група зазначає недостатній відсоток занять, які проводяться професіоналами-

практиками з провідних ІТ-фірм, що не є суттєвим недоліком. 

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси 

 

1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання 

тощо), а також навчально-методичне забезпечення освітньої програми забезпечують 

досягнення визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група в ході акредитації встановила, що в рамках освітньої програми для 

забеспечення досягнень визначених цілей та програмних результатів навчання 

використовуються фінансові ресурси за рахунок коштів державного бюджету на умовах 

державного замовлення на оплату послуг з підготовки магістрів. Аналіз плану закупівель, 

розміщений в системі "Публічні закупівлі Prozorro" 

https://prozorro.gov.ua/tender/search?edrpou=02071151 збігається з наданою інформацією.  Під 

час зустрічі експертної групи з керівництвом Харківського національного університету 

міського господарства імені О.М.Бекетова та гарантом освітньої програми Карпенком М.Ю.,  

було з’ясовано, що матеріально-технічна база навчального закладу підтримується на рівні, 

необхідному для досягнення очікуваних результатів навчання. Після ознайомлення з наявною 

матеріально-технічною базою 05.12.2019 р., експертна група відмічає, що матеріально-

технічні ресурси в достатньому обсязі забезпечують потреби студентів, оскільки університет 

відповідно до Стратегії розвитку ВНЗ "Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова" на 2016-2020 роки 

https://www.kname.edu.ua/index.php/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD

%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%85%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B3-

%D1%96%D0%BC-%D0%BE-%D0%BC-

%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D1%8

2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F оновлює комп'ютерний 

парк з сучасним, ліцензійним програмним забезпеченням, створює прийнятні для здобувачів 

освіти умови навчання, проживання, громадського харчування, медичного обслуговування 

https://www.kname.edu.ua/index.php/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%

D1%82%D1%83/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%

D1%8C%D0%BA%D0%B0-

%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F, досугу 

https://www.kname.edu.ua/index.php/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%

D1%82%D1%83/%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F 

(в тому числі спортивний комплекс 

https://www.kname.edu.ua/index.php/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%

D1%82%D1%83/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82). На 2020р, відповідно до 

проекту ”Проект плану робіт по капітальному ремонту на 2020 рік ”, що затверджений 

вченою радою університету від 15 листопада 2019 року, у 2020-2021 році заплановано 

оновлення поверху, на якому знаходиться кафедра ПМіІТ.Під час інтерв'ювання здобувачів 

освіти та ознайомленням з результатами анкетування було встановлено, що студентив цілому 

задоволені рівнем навчання та студентським життям як на кафедрі, так і в університеті; 

лекційні аудиторії, навчальні кабінети, комп’ютерні класи обладнано принтерами, сканерами, 



мультимедійними проекторами, комп’ютерами; в корпусах університету створено зони Wi-Fi 

для вільного доступу до мережі Інтернет. Адміністрація  перевіряє наявність, якість та 

доступність навчально-методичного забезпечення освітньої програми для студентів. 

Розроблені викладачами навчально-методичні комплекси з освітніх компонентів освітньої 

програми мають практико-орієнтовний характер з урахуванням специфіки професійного 

напряму. В п’яти комп’ютерних лабораторіях кафедри ПМіІТ розміщено 56 сучасних 

персональних комп’ютерів, мультимедійне обладнання. Під час зустрічі зі здобувачами вищої 

освіти та студентським самоврядуванням з’ясовано, що на достатньо високому рівні 

організовано можливість харчування для студентів освітньої програми - в корпусі, де 

навчаються студенти, є ідальня та 4 буфети/кафетерії. Наукова бібліотека Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова активно впроваджує 

нові технології обміну інформацією, займається створенням власних інформаційних ресурсів, 

автоматизацією бібліотечних процесів, організацією доступу користувачів до електронних 

баз даних. Кожен студент має електронну карту, за якою надається електронний доступ до 

співдружніх бібліотек. В даній бібліотеці є два читальних зала загальною місткістю 192  

посадочних місць, та комп'ютерний зал з 55 комп'ютерами, доступ до якого надається 

безкоштовно. Під час інтерв'ювання з директором бібліотеки було встановлено, що кожен 

студент має єдину картку читача, за якою надається доступ до фондів та електронних 

ресурсів 18 університетів, 4 інститутів та 4 академій шляхом безкоштовного обслуговування 

у читальних залах бібліотек. Бібліотека тісно співпрацює з такими науковими порталами як 

Scopus та Web of Science, що засвідчено договорами №95/18 від 20.12.18р. та №328 від 

02.07.18р. Підсумки роботи університету у 2018-2019 навчальному році, Основні завдання 

розвитку на 2019-2020 навчальний рік та подальшу перспективу 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Zviti/pidsumki_HNUMG_18-19.pdf, наявні в розділі 

“ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ”, де наведені офіційні звіти (звіти Ректора та звіти про 

використання та надходження коштів), кошторис Університету, інформація щодо проведення 

тендерних закупівель, перелік платніх послуг, штатній розпис, оголошення на замішення 

вакантних посад на поточний рік, інформація щодо антикорупційної програми, ліцензування 

та акредитації 

https://www.kname.edu.ua/index.php/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD

%D0%B0/publichna-informatsiya, а також Річний звіт про виконання критеріїв надання та 

підтвердження статусу національний 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Zviti/Zvit_pro_status_natsionalnyy/Zvit_pro_status_natsio

nalnyy_2018.pdf.  Наведене дає підстави зробити висновок про  те, що  адміністрація закладу 

вищої освіти сприяє розвитку як інфраструктури університету в цілому, так і зростанню 

якості освіти за освітньою програмою, яка акредитується. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група, на підставі опитування представників студентського самоврядування, 

здобувачів освіти та викладачів 04.12.2019р., підтверджує, що адміністрація Харківського 

національного університеті міського господарства імені О.М. Бекетова проводить 

консультації зі студентським самоврядуванням 

https://www.kname.edu.ua/index.php/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%

D1%82%D1%83/%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%

D1%82%D1%8C-



%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA

%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83, 

періодичні опитування, систематичні зустрічі зі здобувачами освіти для виявлення і 

врахування потреб у покращенні інфраструктури. В межах освітньої програми, що 

акредитується, забезпечено доступ до наукової бібліотеки та навчальних лабораторій з 

необхідним для навчання обладнанням, що є вільним та безкоштовним для всіх здобувачів 

вищої освіти та науково-педагогічного персоналу. Експертна група переконалась у 

можливості вільного та безкоштовного доступу до наукометричних баз даних Scopus та Web 

of Science для всіх учасників освітнього процесу. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група, за результатами інтерв'ювання та дослідження документації, підтверджує 

безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, наявністю 

комплексу заходів, який включає в себе підтримку стану приміщень, навчальних аудиторій, 

лабораторій, їдалень, гуртожитків у відповідності до чинних норм та правил експлуатації; 

профілактичну та роз’яснювальну роботу щодо безпечного поводження під час освітнього 

процесу та в разі організації позанавчальних заходів; регулярний медичний огляд в 

Студентській лікарні 

https://www.kname.edu.ua/index.php/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%

D1%82%D1%83/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%

D1%8C%D0%BA%D0%B0-

%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F; організацію охорони 

навчальних корпусів та гуртожитків (у корпусі діє пропускна система входу), направлених на 

задоволення їхніх потреб та інтересів.  У гуртожитках створено прийнятні умови для 

проживання та навчання здобувачів освіти 

https://www.kname.edu.ua/index.php/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%

D1%82%D1%83/%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%

D0%BA%D0%B8. 

 

4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та 

соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Під час опитування здобувачів освіти, представників студентського самоврядування та 

викладачів було з'ясовано, що комунікацію зі студентами забезпечує деканат. Освітню 

підтримку в частині інформування та консультації в рамках освітньої програми 

забезпечується випусковою кафедрою. Соціальна підтримка забезпечується співпрацею 

структурних підрозділів університету, деканату, профкому 

https://ps.kname.edu.ua/index.php/uk/, студентського сенату, ректорату. Кожен член 

Профспілки має право отримати безкоштовну юридичну консультацію 

https://ps.kname.edu.ua/index.php/uk/sotsialne/yurydychni-konsultatsii. Для стейкхолдерів, що 

задіяні в освітньому процесі створено кімнату розвитку дитини, в якій можна залишити 

дитину віком від двох до семи років на чотири години. З дітьми працює штатний психолог, 

що має відповідну освіту. Щорічно проходять зустрічі ректора і представників адміністрації 

університету із здобувачами вищої освіти по факультетах, на яких зокрема обговорюються 

питання задоволення потреб студентів. Пропозиції та зауваження висловлені учасниками 



зустрічей, або надіслані через “Зворотній зв'язок” 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUWgMGl_dE0dCRnRvLyV5kBZIfyijqyvvB864j6L

z8BSvcNg/viewform враховуються у подальшій діяльності закладу вищої освіти. На сайті 

університету в нормативній базі 

https://www.kname.edu.ua/index.php/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD

%D0%B0/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%

BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0, кожен студент може ознайомитися з 

усіма положеннями та правилами, які необхідні для подальшого процесу навчання. 

 

5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з 

особливими освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група в ході акредитації встановила, що в університеті розроблено проект 

"Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення у будівлі 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова" відповідно до державних будівельних норм "Інклюзивність 

будівель і споруд ДБН В.2.2-40:2018" та план щодо організації безбар'єрного доступу до 

будівель та пріміщень https://ahch.kname.edu.ua/images/Files/Plan.pdf. Згідно з графіком 

реалізації проекту у 2018-2019 роках, затвердженого ректором університету, було 

реалізовано: систему засобів орієнтації та інформаційної підтримки, а саме тактильні 

інформаційні покажчики та візуальні елементи доступності (піктограми, інформаційне 

табло з тактильним графічним планом університету та дублюючим шрифтом Брайля); 

вхідна зона облаштована пандусом з двобічною огорожею, вхідні двері без порогів, 

вхідний тамбур та хол облаштовані попереджувальними і спрямовуючими тактильними 

індикаторами та тактильними смугами; у центральному корпусі адаптовані сходи та 

ліфтовий вузол відповідно до норм (встановлені попереджувальні тактильні смуги, 

піктограми, табло ліфта продубльовано шрифтом Брайля; облаштовано санітарний вузол 

для людей з інвалідністю. У 2020-2021 році заплановані роботи з адаптації приміщень 

кафедри ПМіКН відповідно до проекту ”Проект плану робіт по капітальному ремонту на 

2020 рік ”, що затверджений вченою радою університету від 15 листопада 2019 року, а 

саме: адаптація аудиторій центрального корпусу, реконструкція  двох санітарних вузлів, 

розміщення попереджувальних та спрямовуючих тактильних індикаторів та смуг. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група, за результатами опитування здобувачів вищої освіти, науково-

педагогічного  персоналу 05.12.2019р., встановила, що політика і процедура вирішення 

конфліктних ситуацій в університеті мають чіткий алгоритм: по-перше виходить з 

ліберально-демократичних принципів, задекларованих Україною мовою, що послідовно 

відображено в законодавстві і нормативних документах, прийнятих університетом, а саме 

“Правила внутрішнього розпорядку для працівників і студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

”https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pravyla_vnutrishnyogo_rozpor_

dlya_pracivn_i_studentiv_Edited.pdf та “Кодекс честі Університету” 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Official_info/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0

%BA%D1%81_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A5%D0%9D%D0%A3%



D0%9C%D0%93_%D1%96%D0%BC._%D0%9E.%D0%9C._%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0

%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf; по-друге, спирається на загальнодержавне 

законодавство; по-третє, існує певний механізм вирішення конфліктів, який є доступним для 

всіх учасників освітнього процесу: обмеження кількості учасників та сфер прояву конфлікту; 

прийняття всіма сторонами певних правил вирішення конфлікту; визнання всіма його 

сторонами правомірності і справедливості певного порядку дій по вирішенню спору. На 

момент проведення акредитаційної експертизи, під час інтерв'ювання стейкхолдерів, випадків 

дискримінації, сексульних домагань чи корупції в закладі вищої освіти не зафіксовано. 

Політика врегулювання та дотримання етичних норм забезпечується Кодексом честі 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Official_info/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0

%BA%D1%81_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A5%D0%9D%D0%A3%

D0%9C%D0%93_%D1%96%D0%BC._%D0%9E.%D0%9C._%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0

%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf. Здобувачі вищої освіти на першому курсі 

ознайомлюються з нормами етичної поведінки в академічному середовищі(студенти). 

Експертна група засвідчує, що в університеті запроваджена Антикорупційна програма (наказ 

№385-01 від 20.12.2018 р.) та план заходів спрямованих на запобігання корупції на 2018-2020 

роки, та утворена комісія (наказ №318-01 від 21.10.2019 р.) з оцінки ризиків для запобігання 

проявів корупційних дій, про те дані накази відсутні у відкритому доступі. Процес вирішення 

конфліктів, виражається в попередженні, стримуванні, регулювання конфліктів, в зниженні 

рівня конфліктних деструкцій, в реалізації культури толерантності. Конфліктних ситуацій на 

освітній програмі, що акредитується, за період її реалізації, не було. 

 

Загальний аналіз щодо Критерію 7 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7: 

1) Матеріально-технічні ресурси (оснащення лабораторій і аудиторій) та навчально-

методичне забезпечення (бібліотечний фонд, вільний безкоштовний доступ до 

наукометричних ресурсів Scopus і Web of Science) освітньої програми забезпечують 

досягнення визначених у ній цілей та програмних результатів навчання; 2) адміністрація 

університету проводить консультації зі студентським самоврядуванням, періодичні 

опитування, систематичні зустрічі зі здобувачами освіти для виявлення і врахування 

потреб у покращенні інфраструктури; 3) освітнє середовище є безпечним для життя та 

здоров’я здобувачів вищої освіти та дозволяє задовольнити їхні особисті потреби та 

інтереси; 4) здобувачам вищої освіти надається освітня, інформаційна, консультативна та 

соціальна підтримка; 5) участь бібліотеки у міжвузівських проектах проектах щодо 

створення потужного інформаційного середовища для здобувачів освіти та науково-

педагогічного персоналу; 6) наявна зрозуміла політика та процедури вирішення 

конфліктних ситуацій; 7) діяльність університету в частині запобігання та виявлення 

корупції супроводжується широкою інформаційною програмою; 8) науково-педагогічні 

працівники, що забезпечують соціальні навички Soft Skills за цілями освітньої програми, 

надають студентам необхідну психологічну підтримку під час складних життєвих ситуацій; 

9) налагоджено систему постійного моніторингу відношень  між  науково-педагогічним 

персоналом, здобувачами освіти, персоналом, обслуговуючим освітній процес,  

адміністрацією, що базується на анонімному опитуванні, з метою запобігання і виявлення 

конфлікту інтересів. 

 

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



Експертна група рекомендує створити окреме положення, за яким можна регулювати 

конфліктні ситуації. 

 

Рівень відповідності Критерію 7: 

А 

 

 

 

 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7: 

Цілісність встановлених фактів та їх контексту дає можливість зробити висновок про повну 

відповідність вимогам щодо створеного освітнього середовища та матеріальних ресурсів. 

 

 

 

 

  



Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми 

 

1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення, 

затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група встановила факт щорічного затвердження вимог до освітніх програм та 

навчальних планів, їх форми та порядку погодження і затвердження. Участь членів груп 

забезпечення спеціальностей у процедурах розробки, реалізації та перегляду освітніх програм 

регламентується Положенням про проектні групи та групи забезпечення спеціальностей 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%

D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%

B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0

%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_2018_%D0%B7%D0%B0%D1

%82%D0%B2.pdf. Положенням про освітні програми та вимоги до нормативно-методичних 

документів щодо організації освітнього процесу у наступному році 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%

D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE

%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_2019.pdf,Положенням про моніторинг 

стейкхолдерів щодо якості освіти і освітньої діяльності 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D1%81%D1%82%D0%B5%D

0%B9%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8.pdf. В рамках 

освітньої програми "Комп’ютерні науки" підготовки магістрів постійно проводиться 

моніторинг та періодичний перегляд освітньої програми, що відбувається згідно із 

визначеною загально-інституційною політикою та процедурами внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти (протоколи засідання кафедри ПМіІТ №2 від 17.09.2019р., №3  від   

08.10.2019р.). З метою моніторингу та перегляду освітньої програми використовується 

зворотній зв’язок, забезпечений на сторінці кафедри 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUWgMGl_dE0dCRnRvLyV5kBZIfyijqyvvB864j6L

z8BSvcNg/viewform. В університеті здійснюється моніторинг якості викладання навчальних 

дисциплін усіма викладачами закладу вищої освіти, а також здобувачами освіти. Експертна 

група підтверджує, що, відповідно до визначених процедур, керівник освітньої програми 

готує мотивований висновок щодо розвитку освітньої програми на основі аналізу поточного 

стану ринку праці, результатів обговорення стейкхолдерів магістерської підготовки 

академічною спільнотою, професійного спілкування з роботодавцями щодо компетентностей 

випускників та визначення змісту вищої освіти,  анкетування здобувачів вищої освіти 

https://pmit.kname.edu.ua/images/news/n0059/opyt.pdf, вивчення змін в законодавстві в галузі 

вищої освіти та представляє його на засіданні кафедри ПМіІТ. Результати розгляду питання, 

відповідно до процедури,  передано до навчально-методичного відділу університету. За 

результатами останнього аналізу уточнено інформацію щодо введено в дію навчальну 

лабораторію Інтернет речей (ауд. 225 цк), розроблено нові дистанційні курси (за 

дисциплінами "Технології обробки великих даних", "Теорія систем в задачах machine 

learning"), оновлено програмне забезпечення комп’ютерних лабораторій кафедри, а також 

уточнено формулювання загальних та фахових компетентностей, що забезпечуються 

вибірковими освітніми компонентами. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група встановила, що протягом навчання студенти активно приймають участь у 

різновекторних опитуваннях, з результатами яких можна ознайомитися, в тому числі змісту 

освітньої програми, форм та методів викладання освітніх компонентів на сайті 

https://pmit.kname.edu.ua/images/news/n0059/opyt.pdf. Ці дані обговорюються на засіданнях 

кафедри, протокол №3 від 08 жовтня 2019 року, факультету, засіданнях науково-

методичної ради університету та Вченої ради університету та впливають на зміст навчання 

і викладання.Студентський сенат ХНУМГ ім. О.М. Бекетова бере активну участь у 

процедурах внутрішнього забезпечення якості освітніх програм, зокрема через 

представників здобувачів вищої освіти у Вченій раді університету та факультетів. 

 

3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного 

перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Під час інтерв'ювання експертною групою встановлено, що роботодавці були задіяні в 

перегляді освітньої програми та вносили свої пропозиції щодо освітніх компонентів, а саме 

за їх ініціативою включено в робочі програми дисципліни “Теорія систем в задачах machine 

learning” та “Технологія обробки великих даних”. На засіданні кафедри були присутні такі 

представники, як директор компанії Line UP Бабич І.І. та заступник директора ТОВ “ЛІК-

ПРОЕКТ” Зарицький О.В.,  що засвідчено протоколом №.19 від 25 квітня 2018 року.  

Магістри також залучені до професійного громадського об’єднання DOU програмістів 

України. 

 

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

випускників освітньої програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Перший випуск магістрів за ОПП "Комп’ютерні науки" відбудеться у грудні 2019 р. На 

випусковій кафедрі ПМіІТ ведеться постійна робота з питань працевлаштування здобувачів 

вищої освіти. Складовими такої роботи є вивчення потреби в кадрах, встановлення 

договірних відносин з компаніями, підприємствами, організаціями, одержання даних про 

місця роботи, проведення зустрічей студентів з майбутніми роботодавцями тощо. Важливим 

елементом даної системи є взаємодія з Асоціацією випускників, студентів і друзів 

Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова  

Асоціація здійснює діяльність у таких напрямках: ведення інформаційної бази даних 

випускників Університету через їх анкетування, забезпечення зв'язку з випускниками, 

проведення опитувань, співбесід з метою поширення знань про Університет 

тощо.https://www.kname.edu.ua/images/Files/Pologennya_pro_robochi_ta_doradchi_organy/Statut

_gromadskoi_organiz_Asociac_vipuskn_stud_i_dr_hnumg.pdf. Під час ознайомлення з 

інформацією, що надала кафедра ПМіІТ, було встановлено, що з 16 грудня стартує проект 

R&D INCUBATOR, за яким кожен студент має можливість пройти трьохмісячну 

стипендіальну програму, після якої кращим студентам буде запропоновано пропозицію на 

постійну роботу. Узагальнення матеріалів взаємодії дає важливі дані для удосконалення 

навчальних планів підготовки магістрів спеціальності 122 Комп’ютерні науки.Слід 

відзначити, що в Харківському національному університеті імені О.М. Бекетова функціонує 



Асоціація випускників, студентів і друзів, яка здійснює діяльність у таких напрямках: 

ведення інформаційної бази даних випускників Університету через їх анкетування, 

забезпечення зв'язку з випускниками, проведення опитувань, співбесід з метою поширення 

знань про Університет тощо, що планується впровадити і у освітній програмі, яка 

акредитується. 

 

 

5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на 

виявлені недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої 

програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертною групою встановлено, що у Харківському національному університеті 

міськогогосподарста О.М. Бекетова забезпечується вчасне реагування на виявлені недоліки в 

освітній діяльності. Відповідно до “Положення Про систему забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

”https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/pologennya_sistema_yakosti_os

viti.pdf проводиться моніторинг якості надання освітніх послуг та об’єктивності проведення 

контрольних заходів з використанням системи внутрішнього забезпечення якості. З метою 

підвищення якості надання освітніх послуг, ХНУМГ бере активну участь у вітчизняному та 

міжнародному рейтингуванні університетів України https://www.kname.edu.ua/index.php/3844-

%D1%85%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B3-%D1%96%D0%BC-%D0%BE-%D0%BC-

%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%83%D1%94-

%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B2-

%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83-

%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2-

%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97-

%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-

%C2%AB%D1%82%D0%BE%D0%BF-200-

%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-2019%C2%BB та світу 

https://www.kname.edu.ua/index.php/ru/24-

%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%

B0%D0%BD-web-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-top-8000-

%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85-

%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5

%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0  Експертною групою під 

час інтерв'ювання  роботодавців встановила, що вони безпосередньо задіяні в перегляді 

освітньої програми. Було встановлено, що представник компанії  Line UP Бабич І. І. та  ТОВ 

“ЛІК-ПРОЕКТ” Зарицький О.В. приймали участь в аналізі даної освітньої програми, та за їх 

ініціативою було додано такі вибіркові освітні компоненти: Теорія систем в задачах machine 

learning та Технологія обробки великих даних, (протокол засідання кафедри ПМіІТ №.19 від 

25 квітня 2018 року). Студентським самоврядуванням проводиться опитування здобувачів 

освіти за освітньою програмою “Комп’ютерні науки” 04.12.2019р. щодо якості форм та 

методів викладання дисциплін. Експертна група дослідила, що результати такого анонімного 

опитування було оприлюднено та  проаналізовано на засіданні кафедри ПМіІТ (протокол № 

18 від 15.04.2019р). Проте, експертна група зазначає відсутність матеріалів щодо проведення 

методичних семінарів з метою аналізу якості викладання як окремих освітніх компонентів, 



так і їх структурно-логічної взаємодії в рамках освітньої програми.    

 

6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та 

пропозиції, сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час 

перегляду освітньої програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Оскільки акредитація є первинною, результатів зовнішнього забезпечення якості вищої 

освіти, які беруться до уваги під час удосконалення освітньої програми, немає. 

 

7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє 

постійному розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група в ході акредитації встановила, що академічна спільнота університету 

змістовно залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості через участь у розробці 

освітніх програм, обговоренні на засіданнях кафедри змісту освітніх програм та робочих 

програм їх компонентів, що засвідчено наявними протоколами №2 від 17.09.2019р., №3  від   

08.10.2019р., № 18 від 15.04.2019р., № 17 від 05.04.2019., №.19 від 25.04.2018., та інші. 

Відповідальність щодо внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті розподілена 

між підрозділами відповідно до напрямів їх діяльності. Навчально-методичний відділ 

забезпечує планування, організацію, контроль і аналіз навчального процесу в Університеті. 

Інформаційно-обчислювальний центр забезпечує роботу корпоративної інформаційної 

системи, офіційного сайту університету та рейтингування науково-педагогічних працівників. 

Експертна група пересвідчилась, що навчально-науковий інститут підготовки кадрів вищої 

кваліфікації забезпечує функціонування системи перевірки робіт на ознаки плагіату, 

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/pologennya_sistema_yakosti_osv

iti.pdf,  та разом з Науковою бібліотекою, сприяє популяризації принципів академічної 

доброчесності. В університеті наявна можливість для кожного здобувача освіти, в тому числі 

і в рамках освітньої програми “Комп’ютерні науки”,за якою кожен студент має можливість 

пройти стипендіальну програму, після чого кращим студентам буде запропоновано 

пропозицію на постійну роботу. Це сприяє  розвитку освітньої програми та освітньої 

діяльності за цією програмою.Заклад вищої освіти заключив угоду про співпрацю з 

компанією CHI Software (УГОДА про співпрацю та організацію взаємодій №11, від 11 червня 

2019 року), за якою сторони цієї угоди проводять навчальні дослідження в сфері розробки 

вбудованих систем та Інтернет речей, розробки DevOps для роботи з Microsoft Azure, 

машинного навчання в Microsoft Azure з використанням реальних даних міських систем, 

підготовки спеціалістів за напрямом бізнес-аналітики, проектного менеджменту, тестування 



програмного забезпечення, технологій 3D моделювання, розробки додатків змішаної та 

віртуальної реальності. 

 

Загальний аналіз щодо Критерію 8 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8: 

1) Роботодавці задіяні в перегляді освітньої програми та вносили свої пропозиції щодо 

освітніх компонентів, що були враховані; 2) здобувачі вищої освіти були залучені до 

процесу перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості;                 

3) в Харківському національному університеті імені О.М. Бекетова функціонує Асоціація 

випускників, студентів і друзів, яка здійснює діяльність у таких напрямках: ведення 

інформаційної бази даних випускників Університету через їх анкетування, забезпечення 

зв'язку з випускниками, проведення опитувань, співбесід з метою поширення знань про 

Університет тощо.4) в університеті наявна можливість для кожного здобувача освіти, в 

тому числі і в рамках освітньої програми “Комп’ютерні науки”, пройти стипендіальну 

програму, після чого кращим студентам буде запропоновано пропозицію на постійну 

роботу. 

 

 

 

 

 

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

Відсутність матеріалів щодо проведення методичних семінарів з метою аналізу якості 

викладання як окремих освітніх компонентів, так і їх структурно-логічної взаємодії в 

рамках освітньої програми “Комп’ютерні науки”.    

 

Рівень відповідності Критерію 8: 

Рівень B 

 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8: 

Рівень внутрішнього забезпечення якості освітньої програми “Комп’ютерні науки” за 

другим (магістерським) рівнем загалом відповідають визначеному критерію, проте відсутні 

матеріали щодо проведення методичних семінарів з метою аналізу якості викладання як 

окремих освітніх компонентів, так і їх структурно-логічної взаємодії в рамках освітньої 

програми “Комп’ютерні науки, що не є суттєвим недоліком. 

 

 

 

  



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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група засвідчує, що діяльність в університеті що діяльність в університеті 

регламентовано за допомогою понад 50 положеннями, які оприлюднені на сайті ЗВО.Права 

та обов’язки учасників освітнього процесу визначені у документах: Статут ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D

1%82%D1%83%D1%82_%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA

%D0%BE%D0%B9_%D0%B8__%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%AF%D0

%9C%D0%98.pdf, Правила внутрішнього розпорядку для працівників і студентів ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pravyla_vnutrishnyogo_rozpor_d

lya_pracivn_i_studentiv_Edited.pdf, Положення про організацію освітнього процесу 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_os

vitn_procesu_2019_1.pdf. 

 

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 (стейкхолдерів). 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група засвідчує, що на офіційному сайті кафедри ПМіІТ оприлюднено освітні 

компоненти обов’язкових та вибіркових дисциплін, навчальний план, рецензії, освітньо 

професійну програму та зворотній зв'язок, 

https://pmit.kname.edu.ua/index.php/magistracy/educational-program. За допомогою цієї форми, 

будь який стейкхолдер може залишити свій відгук, або пропозицію щодо ОП 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUWgMGl_dE0dCRnRvLyV5kBZIfyijqyvvB864j6L

z8BSvcNg/viewform. 

 

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 (стейкхолдерів) та суспільства. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група засвідчує, що освітня програма є у вільному доступі, та розташована на 

сайті кафедри ПМіІТ, в якій прописано цілі, програмні результати навчання та компоненти 

https://pmit.kname.edu.ua/images/new/magistracy/OP122/122_OP.pdf. Інформацію 

оприлюднено вчасно, в обсязі, достатньому для інформування відповіднихстейкхолдерів та 

суспільства. 

 

 

Загальний аналіз щодо Критерію 9 



 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9: 

Акредитаційна комісія встановила, що в ХНУМГ на високому рівні проходить 

інституційна підтримка класифікації документів, що встановлюють єдині правила та 

процедури для всіх стейкхолдерів. 

 

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

Акредитаційна комісія встановила, що на сайті закладу вищої освіти на різних мовах 

відрізняється інформація. 

 

Рівень відповідності Критерію 9: 

Рівень B 

 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9: 

Експертна комісія вважає, що за наданими фактами можна зробити висновок про загальну 

відповідність щодо вимог прозорості та публічності, хоча слід звернути увагу, що повнота 

інформації на сайті університету на різних мова відрізняється, що не є суттєвим недоліком. 

 

 

 

  



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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Место для ввода текста. 

 

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

керівників. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Место для ввода текста. 

 

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). 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Место для ввода текста. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Место для ввода текста. 



 

5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати 

яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Место для ввода текста. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Место для ввода текста. 

 

 

Загальний аналіз щодо Критерію 10 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10: 

Место для ввода текста. 

 

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

Место для ввода текста. 

 

Рівень відповідності Критерію 10: 

Выберите элемент. 

 

 

 



Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10: 

Место для ввода текста. 

 

 

 

  



5. Інші спостереження 

 

У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження та зауваження, 

пов’язані із освітньою програмою, освітньою діяльністю за цією програмою або процедурою 

проведення акредитації. 

 

 

Место для ввода текста. 

 

 

 

 

  



6. Підсумки 

 

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня 

програма, що акредитується, відповідає Критеріям за наступними рівнями відповідності: 

 

Критерій Рівень відповідності 

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B 

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B 

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів 

навчання 

Рівень B 

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B 

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої 

освіти та академічна доброчесність 

Рівень B 

Критерій 6. Людські ресурси Рівень B 

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень А 

Критерій 8. Внутрішнє  забезпечення якості освітньої програми Рівень B 

Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B 

Критерій 10. Навчання через дослідження Выберите элемент. 

 

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації 

ОП, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, відсутні. 

 

 

До звіту додається: 

 

☐ дорадчий висновок представника роботодавців 

 

☐ окремі думки членів експертної групи 

 

☐ програма відвідування ЗВО 

 

☐ інші документи Место для ввода текста. 

 

 

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. 

 

 

Голова експертної групи (електронний підпис)  Т.О. Савчук 

 

Члени експертної групи (електронні підписи)  Л.Г. Петрова 

 

         К.С. Шмана 


