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1. Призначення висновку 

 

Цей експертний висновок складений галузевою експертною радою (ГЕР) Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

 

Розгляд акредитаційної справи ГЕР є однієї із стадій процедури акредитації, що проводиться 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 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 № 880/33851. 

 

Експертний висновок ГЕР складається на основі звіту експертної групи, що проводила 

акредитаційну експертизу, та зауважень ЗВО до нього. Він розглядається на засіданні ГЕР та 

схвалюється колегіально. Експертний висновок ГЕР разом з іншими матеріалами у 

подальшому розглядається на засіданні Національного агентства. 

 

 

  



2. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із 

відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми 

 

 

На думку ГЕР, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не 

пов’язаних із відповідністю Критеріямоцінювання якості освітньої програми: 

 

<>наявні 

 

 <>виявлення у поданих для акредитації документах недостовірних відомостей; 

 

<> відмоваЗВО 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 діїЗВО, 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: 

Підстави для  прийняття рішення про відмову відсутні: 

-   експертна   група   на   місці   не   виявила   у   поданих   для   акредитації   документах 

недостовірних відомостей; 

- жодних перешкод чи інших протиправних або недобросовісних дій з боку ЗВО, які б 

унеможливили проведення акредитаційної експертизи під час роботи експертної групи не 

було; 

- під час виїзду до ЗВО експертна група на місці встановила,  що освітній процес за 

освітньою програмою здійснюється відповідно до встановлених норм та правил. 

 

 



3. Підсумки роботи експертної групи та їх оцінка ГЕР 

 

У цьому розділі ГЕР надає оцінку підсумкам роботи експертної групи у контексті встановлених нею рівнів відповідності 

Критеріям. Якщо ГЕР вважає, що експертна група неправильно оцінила відповідність певному Критерію, вона має належним 

чином обґрунтувати це. 

 

 

Критерій Рівень 

відпові

дності 

(експер

тна 

група) 

Стислий підсумок аналізу експертної 

групи 

Рівень 

відпові

дності 

(ГЕР) 

Обґрунтування зміни рівня 

відповідності (якщо він 

відрізняється від визначеного 

експертною групою) 

Критерій 1.Проектування та 

цілі освітньої програми 

B . ОП маєчіткосформульованіцілі, 

відповідаютьмісіїтастратегії ХНАДУ. 

Під час розроблення ОП 

буливрахованіпропозиціїзацікавленихсто

рін 

Значнанаправленість ОП на 

підготовкуфахівців для автомобільно-

дорожнійгалузістворюєумови для 

послабленняконкурентноїздатностіфахівц

івна ринкупраці за межами 

Східногорегіону. 

Під час перегляду ОП 

пропонуємозорієнтуватиокремі РН на 

отриманняумінь, якіможназастосовувати 

не тільки у автомобільно-дорожнійгалузі, 

а такожвраховуватидосвідзакордонних 

ЗВО. 

Проектування та цілі ОП 

“Інженернагеодезія” 

загаломвідповідаютьпершомукритеріюяк

ості, 

B  



оскількиекспертнагрупавважаєіснуючийн

едолікнесуттєвим. 

Критерій 2. Структура та зміст 

освітньої програми 

B Фокус ОП сконцентровано на 

практичнускладову. 

Можливістьрозвиткупрограми через 

дуальну форму 

навчання.Вибірнавчальнихдисциплін 

студентами носить дещоформальний 

характер. 

Пропонуєтьсязвернутиувагукерівництву 

ЗВО на 

створенняєдиноїсистемивиборунавчальн

ихдисциплін, для 

реалізаціїможливостістудентів у 

реальному 

виборівласноїосвітньоїтраєкторії. 

Існуванняризиків для 

студентівзаочноїформинавчаннящодоопа

нування ОП. 

Під час організаціїнавчальногопроцесу за 

заочною формою 

навчанняпропонуємовиключитиможливіс

тьперевантаженнястудентів з 

урахуваннямчасовихобмежень. 

Забезпеченнявільноговиборуосвітньоїтра

єкторіїстудентів є дещо формальною. 

Структура і зміст ОП 

“Інженернагеодезія” загаломвідповідають 

другому критеріюякості, 

оскількиекспертнагрупавважаєокремінед

олікинесуттєвими. 

В В висновку експертної групи 

зазаначено, як позитивну сторону 

«Можливістьрозвиткупрограми 

через дуальну форму навчання». 

Натомістьформа дуальноїосвітидля 

навчаннянавчання за ОП 

“Інженернагеодезія” не 

впроваджена. 

Критерій 3. Доступ до 

освітньої програми та визнання 

результатів навчання 

В На сайті ЗВО у вільномудоступі є 

майжевсінормативнідокументи, 

щороз’яснюють правила прийому на ОП 

В  



та змістфаховихвипробувань. Вся 

викладенаінформація є чіткою та 

зрозумілою і відповідаєвимогам чинного 

законодавства. Новий сайт ХНАДУ, на 

момент роботиекспертноїгрупи, 

знаходився в стадіїактивноїдоробки і не 

маввсієїнормативноїбази яка містиласяна 

старому сайті. Не зважаючи на те 

щоновий сайт ХНАДУ, на момент 

проведенняакредитаційноїекспертизи, не 

мавповноїнормативноїбази, наявна на 

ньомуінформація є достатньою для 

абітурієнтів, а також є доступ до 

попередньоїверсії сайту. Наразі ЗВО 

активно додає та оновлюєінформацію на 

своєму новому веб-ресурсі. 

Критерій 4. Навчання і 

викладання за освітньою 

програмою 

В Обсягфінансування НДР, 

щовиконуютьсяспівробітникамикафедри 

у 2019 р., – понад 1 млн. грн.). 

Залученнястудентів до 

виконанняцихробіт. 

Студентидещообмежені у вільномувиборі 

тем досліджень та робіт. 

Рекомендуємонадатибільшеможливостей 

для академічноїсвободистудентів. 

Пропонуємозвернутиувагу на 

наданняінформації студентам, 

щодорезультатівнавчання та 

прозоростіінформації 

Навчання та викладання за ОП 

“Інженернагеодезія” загаломвідповідають 

четвертому критеріюякості, 

оскількиекспертнагрупавважаєокремінед

олікинесуттєвими. 

В  



Критерій 5. Контрольні 

заходи, оцінювання здобувачів 

вищої освіти та академічна 

доброчесність 

В Сильними сторонами є включення до 

освітньогопроцесупитаньакадемічноїдоб

рочесності в змістідисциплін, а 

такожпроведенняперевірки на 

запозиченнядвомасервісами. У ЗВО з 

питаньакадемічноїдоброчесностіпроводя

тьсяокремізайняття та лекції в межах 

дисциплін, щочитаються на ОП, 

такожпостійнаперевіркадипломних і 

курсовихробіт та проектів перед 

захистомвиключаєвипадкиплагіатусередз

добувачіввищоїосвіти. 

В  

Критерій 6. Людські ресурси В Більшістьпредставниківвикладацького 

складу не 

маютьдосвідупрактичноїроботи та 

половина 

викладачівпрофесійнихдисциплін не 

маютьпрофільноїосвіти. 

Рекомендуємозвернутиувагу на 

посиленнявикладацького складу 

практиками та 

професіоналамивідповідноїгалузі. 

Рекомендуєморозробитимеханізмзаохоче

ння та сприяння та 

професійномурозвиткувикладачів з 

орієнтацією на цілі ОП. До 

сильнихсторінвіднесеноспівпраця та 

проходженняокремих занять на 

підприємствах.Людськіресурси за ОП 

“Інженернагеодезія” загаломвідповідають 

другому критеріюякості, 

оскількиекспертнагрупавважаєокремінед

олікинесуттєвими. 

В Склад викладачів слід посилити 

фахівцями, які мають захищені 

дисертаційні роботи за 

спеціальністю 05.24.01 Геодезія, 

фотограмметрія і картографія . 

Критерій 7. Освітнє В Матеріально-технічна база В Усі навчальні дисципліни 



середовище та матеріальні 

ресурси 

кафедрипостійнооновлюється, і кафедра 

на цьому не зупиняється. 

У бібліотечних фондах є 

значнакількістьнауковихфаховихвидань 

за галуззюзнань 19 “Архітектура та 

будівництво”, але за спеціальністю193 

“Геодезіятаземлеустрій” 

їїнеобхіднозбільшувати. 

Освітнєсередовище, матеріально-

технічне і навчально-

методичнезабезпечення ОП 

“Інженернагеодезія” 

загаломвідповідаютьсьомомукритеріюяко

сті, 

оскількиекспертнагрупавважаєіснуючийн

едолікнесуттєвим. 

забезпечені сучасними 

геодезичними приладами та 

технологіями. 

Критерій 8. Внутрішнє  

забезпечення якості освітньої 

програми 

B В ХНАДУ дієвоїіснуєвнутрішня 

системазабезпеченняякості. 

Виконуєтьсяреальнезалученнястудентів і 

роботодавців до розроблення та 

оновлення ОП “Інженернагеодезія”. 

Кафедрасистематично покращуєдану 

ОП.Система 

внутрішньогозабезпеченняякості ОП 

“Інженернагеодезія” загаломвідповідає 

восьмому критеріюякості. 

В  

Критерій 9. Прозорість та 

публічність 

B На сайті ХНАДУ наданавичерпна та 

достовірнаінформація про ОП, 

тимчасовінезручностіінтерфейсу сайту не 

є значнимнедоліком і не впливають на 

доступністьінформації. Також ЗВО 

своєчаснооприлюднюєактуальнуінформа

ціюнасвоємусайті. 

В  

Критерій 10. Навчання через незасто    



дослідження совуєть

ся 

 

 

 

 



4. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми 

 

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються 

рекомендації стосовно подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції 

щодо усунення виявлених під час акредитації недоліків. 

 

 

Нормативну частину навчального плану посилити дисципліною, яка стосуються виключно 

Інженерної геодезії. Такі дисципліни є виключно у вибірковому блоці. Склад викладачів 

слід посилити фахівцями, які мають захищені дисертаційні роботи за спеціальністю 

05.24.01 Геодезія, фотограмметрія і картографія та практичний досвід роботи у інженерній 

геодезії .Слід обновити наявну у бібліотеці сучасну геодезичну літературу та фахові 

видання. 

 

5. Підсумки 

 

Виходячи із викладеного, галузева експертна рада рекомендує Національному агентству 

прийняти рішення про: 

 

<>акредитацію ОП з визначенням «зразкова» 

 

<+>акредитацію ОП 

 

<>умовну (відкладену) акредитацію ОП 

 

про подання Національному агентству обґрунтованої пропозиції щодо призначення повторної 

акредитаційної експертизи 

 

<>відмову в акредитації ОП 

 

Висновок склав  

 
Член ГЕР 19 Архітектура та будівництво, 

спеціальність 193 Геодезія та землеустрій 

Третяк Корнилій Романович  

(електронний підпис) 

 

Голова ГЕР  

 
Товбич Валерій Васильович 

(електронний підпис) 


