
ЗВІТ
Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Таврійський державний агротехнологічний
університет імені Дмитра Моторного

Освітня програма 22610 Геодезія та землеустрій

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що
проводилася Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація
отриманої інформації, її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт
призначений як безпосередньо для закладу вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є
публічним документом та буде оприлюднений на сайтах Національного агентства і закладу вищої
освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою експертною радою та
Національним агентством.

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного
агентства – https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Таврійський державний агротехнологічний
університет імені Дмитра Моторного

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в
ЄДЕБО

22610

Назва ОП Геодезія та землеустрій

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Cпеціальність 193 Геодезія та землеустрій

Cпеціалізація (за
наявності)

відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Янчук Руслан Миколайович, Кармазіна Карина
Вячеславівна, Трегуб Микола Володимирович
(керівник)

Залучений представник
роботодавців

немає

Дати візиту до ЗВО 04.03.2020 р. – 06.03.2020 р.

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

Відомості про
самооцінювання ОП

http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/vidomosti-pro-
samoocinjuvannja-op-heodezija-ta-
zemleustrij.pdf

Програма візиту
експертної групи

http://www.tsatu.edu.ua/eons/prohrama-roboty-
ekspertnoji-hrupy-pid-chas-provedennja-
akredytacijnoji-ekspertyzy-opp-heodezija-ta-
zemleustrij/

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

I. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністю
Критеріям оцінювання якості освітньої програми

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не
пов’язаних із відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:
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відсутні

II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

ОП відповідного університету відкрита виходячи із реальних потреб ринку надання освітніх послуг.
Сьогодні це єдиний державний ЗВО Запорізької області, який готує фахівців за ОП «Геодезія та
землеустрій». Випускова кафедра та гарант розуміють, що підготовка ведеться в умовах кадрового
дефіциту та деякої регіональної й галузевої замкненості освітніх процесів. Враховуючи кадрову
недосконалість, до освітнього процесу залучені фахівці-практики і це позитивно сприймається під час
підготовки на бакалаврському рівні. Історично спеціальність 193 мала або економічне, або технічне
спрямування, проте зараз 19 галузь входить до технічних наук, а це потребує додаткових складових,
які б доцільно було враховувати під час здійснення підготовки фахівців. Зміст ОП відповідає
предметній сфері, є місце формування індивідуальних освітніх траєкторій, забезпечується достатній
обсяг практичної підготовки, активно розвивається дуальна форма здобуття вищої освіти. Суто
формально, академічна кваліфікація викладачів є достатньою для бакалаврської ОП, але професійна
підготовка знаходиться на низькому рівні, конкурсний відбір проводиться, але реального конкурсу не
існує (1 посада=1 претендент), роботодавці та професіонали-практики залучені до викладання на ОП
і фактично викладають увесь блок професійних дисциплін. Вважаємо, що протягом року можна
провести покращення ОП, гарант та випускова кафедра готові здійснювати відповідну роботу,
керівництво університету всіляко підтримуватиме удосконалення освітнього процесу на даній ОП.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

На 2020 рік прийому планується регіональне замовлення, яке підтверджується рішенням Запорізької
ОДА. Для розроблення та функціонування ОП залучаються стейкхолдери та враховуються їх
побажання та пропозиції. Цілі ОП співпадають зі стратегією розвитку ЗВО. Активно впроваджується
дуальна освіта; студенти мають можливість вільно формувати індивідуальну освітню траєкторію; ЗВО
сприяє набуттю соціальних навичок; до практичнї підготовки залучені професіоналу галузі.
Керівництво університету, профком та студентське самоврядування забезпечують достатній рівень
позитивної взаємодії для забезпечення активної діяльності викладачів і врахування думки студентів.
У ЗВО та в межах ОП відчувається позитивна атмосфера толерантних взаємовідносин усіх суб’єктів
освітнього процесу.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Гарант спільно з викладачами кафедри має більш ретельно опрацьовувати питання врахування
позитивних сторін аналогічних вітчизняних та іноземних ОП, доцільно проаналізувати ОП ЗВО
України, які мають досвід підготовки фахівців відповідної спеціальності. Задекларована унікальність
ОП не дозволяє випускникові програми бути конкурентоспроможним на ринку праці за межами
регіону. Потрібно ретельніше підходити до удосконалення ОП під час її перегляду, активніше
взаємодіяти з колегами з інших ЗВО, брати участь у наукових та навчально-методичних конференціях
і семінарах за відповідною спеціальністю. Є невідповідність обсягів (кредитів) навчальних дисциплін
за ОП (НП) та РП дисциплін, дублювання тем різних дисциплін, що загалом не сприяє формуванню
правильної академічної і професійної траєкторії здобувача вищої освіти. Кадровий склад потребує
якісних змін. Доцільно запрошувати НПП інших ЗВО для викладання, направити до інших ЗВО для
здобуття фахової вищої освіти викладачів ОП. Важливо забезпечити підготовку наукових праць у
фахових виданнях за тематикою курсів викладання на ОП, стимулювати саморозвиток викладачів
через здобуття неформальної освіти. Доцільно уважніше відноситися до теоретичної підготовки,
здається, що на ОП відбувається підміна фундаментальної теоретичної підготовки практичним
навичками. У цьому випадку, роботодавців доцільно залучати лише для викладання лабораторних і
практичних занять, а не лекцій.

III. Аналіз
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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.

Статут університету розміщений за посиланням: http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/statut-
2019.pdf. Стратегія розвитку університету розміщена за посиланням: http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/stratehija-tdatu.pdf. Стратегія розроблена на 2019-2029 роки, основним акцентом місії є
практичне спрямування підготовки фахівців. У стратегії визначені цілі, бачення майбутнього розвитку
університету та проведений SWOT-аналіз умов життєдіяльності університету. Мета ОП корелює зі
стретегією університету. За результатами зустрічей з адміністративним персоналом університету
було акцентовано увагу, що університет – єдиний державний заклада вищої освіти регіону, що
вирішив здійснювати підготовку у межах спеціальності 193. Відповідна позиція корелює із
положеннями напрямів реалізації стратегії «активна участь Університету у формуванні та реалізації
програм регіонального розвитку та діяльності об’єднаних територіальних громад».

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

ОП розроблена і узгоджена із різними стейкхолдерами, про що свідчить передмова ОП та наявність
протоколів засідань кафедри та методичної комісії. Оригінали відповідних протоколів були надані під
час експертизи для ознайомлення. Під час спілкування з фокус-групою роботодавців, представник
ОТГ надав лист Запорізької ОДА щодо прийняття рішення про підготовку кадрів університетом у 2020
році для ОТГ області за спеціальністю 193 у кількості 25 осіб за рахунок регіонального замовлення.
Під час обговорення з роботодавцями, було зазначено, що вцілому ОП відповідає вимогам ринку
праці, але потребує додаткового збільшення практичної підготовки.

3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням
тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а
також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Цілі ОП та ПРН враховують тенденції розвитку спеціальності, а саме викладаються дисципліни:
топографія, картографія, супутникова геодезія та сферична астрономія, фотограмметрія, державний
земельний кадастр, електронні геодезичні прилади тощо. Відповідні дициспліни формують
професійні навички для майбутніх фахівців. Під час зустрічей з фокус-групами наголошувалося, що
однією з найголовніших цілей ОП – є забезпечення ринку праці кваліфікованими фахівцями. Це
підтверджується поєднанням теоретичної підготовки в університеті та практичної – на виробництві. У
самооцінюванні ОП зазначено, що регіональний контекст полягає у тому, що «…орієнтована
наглибоку спеціальну підготовку фахівців, ініціативних та здатних швидко адаптуватись до вимог
сучасного геодезичного та землевпорядного виробництва особливо в сухостепових геоекологічних
умовах зі стрімко розвинутими геолого-геоморфологічними процесами на півдні України, що й
визначає унікальність ОП.» Проте, під час експертизи не знайдено доказів урахування регіонального
контексту, який би відбивався у програмних результатах навчання. Доцільно було б включити
складову, яка декларується у фахові дисципліни у вигляді окремих тем та тематики
практичних/лабораторних занять. У самооцінюванні зазначено, що університет використовує досвід
аналогічних вітчизняних та іноземних програм, але гарант зазначила, що іноземний досвід у
відповідній ОП не враховано. Що стосується врахування вітчизняних ОП провідних ЗВО –
підтвердження не були знайдені.

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.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій відсутній. Визначені ПРН
відповідають НРК та досягаються у межах освітніх компонентів, що зазначені в ОП.
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Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Для розроблення та функціонування ОП залучаються стейкхолдери та враховуються їх побажання та
пропозиції. Цілі ОП співпадають зі стратегією розвитку ЗВО. Необхідність підготовки фахівців за ОП
підтримується з боку Запорізької ОДА та представників ОТГ, які готові надавати регіональне
завмовлення.

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

ОП має враховувати позитивні сторони аналогічних вітчизняних та іноземних ОП, доцільно
проаналізувати ОП ЗВО України, які мають досвід підготовки фахівців відповідної спеціальності.
Задекларована унікальність ОП не дозволяє випускникові програми бути конкурентноспроможним на
ринку праці за межми регіону.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Загалом ОП відповідає критерію, але має несуттєві недоліки, які можна усунути.

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).

Обсяг ОП складає 240 кредитів ЄКТС. Цикл загальної підготовки та цикл професійної підготовки
обов’язкової частини складають179 кредитів ЄКТС (74,6 %) та дисципліни за вибором студента - 61
кредитів ЄКТС (25,4%). Загальний обсяг ОП та розподіл кредитів за цикладми відповідає статті 5
Закону України «Про вищу освіту».

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.

ОП структурована за семестрами і роками навчання, наявний розподіл за блоками: цикл загальної,
професійної та практичної підготовки. Змістовно ОП відповідає методам, технологіям, інструментам
та обладнанню, а також предметній області підготовки фахівців. Логіка послідовності викладання
дотримана, простежується наростання змістовного професійного навантаження з кожним семестром.
Під час аналізу матриць та заявлених РН за ОП виявлено таке: ОК українська мова не відповідає (а
мала би) ЗК03 (здатність спілкуватися рідною мовою), але відповідає ФК04 (здатність виконувати
професійні обов’язки в галузі геодезії та землеустрою); ОК фотограмметрія не відповідає (а мала би)
ФК 07 (здатність вміти використовувати сучасне…фотограмметричне ПЗ та обладнання); ПРН 6
(використовувати геодезичне, фотограмметричне обладнання і технології….) не визначено чомусь
для ОК геодезія та вища геодезія, топографія, фотограмметрія, але визначено для інформатики і
вищої математики. Такі ж невідповідності простежуються у таблиці 3 звіту про самооцінювання. Така
ситуація носить системний характер і призводить до неможливостей досягнення цілей ОП. Проте, в
дійсності під час обговорень у фокус-групах викладачами та студентами зазначалося, що викладання
на дисциплінах фахового прямування проводиться із використанням відповідного обладнання,
методів та технологій, які дозволяють отримати необхідні професійні навички для досягнення ПРН.
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3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

Зміст ОП відповідає предметній сфері навчання і має зв’язок зі спеціальністю. Аналізуючи РП
дисциплін встановлено необгрінтоване дублювання тем різних дисциплін, нелогічна послідовність
викладання освітніх компонентів, що носить системний характер. Особливо це стосується дисциплін
фахового спрямування. Так, тема номенклатура топографічних карт і планів відноситься до
дисциплін топографія, картографія, геодезія і вища геодезія; в дисципліні топографія модуль 2 має
назву картографія і містить теми дисципліни картографія; у дисипліні геодезія та вища геодезія тема
10 щодо лінійних вимірювань в геодезичних мережах абсолютно не відповідає розвитку сучасних
технологій та методів вимірювань. У значній кількості робочих програм дисциплін обсяг кредитів не
відповідає зазначеним у ОП та НП. Під час обговорення у фокус-групах встановлено, що в робочих
програмах мають місце технічні помилки, а на практиці відповідного дублювання немає, відповідний
факт підтверджено студентами. Зазначені факти доводять необхідність коригування РП дисциплін у
найстисліший термін.

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

ОП передбачено 61 кредит ЄКТС для забезпечення вільного вибору дисциплін. Вибір відбувається із
запропонованого переліку, студенти щосеместрово проходять анкетування щодо вибору на
наступний семестр. Запропоновані до вибору дисципліни передбачають набуття як додаткових
фахових коментностей, так і розвивають додаткові загальні, наприклад: іноземна мова (англійська,
французька, німецька, латинська), геодезичні роботи при землеустрої, технології відтворення
продуктивності земель, оцінка земель та реєстрація земельних ділянок, ландшафтознавство тощо.
Студенти також здійснюють вільний вибір баз проходження виробничої практики, тем комплексної
курсової роботи із землеустрою, способу надання освітніх послуг і вільного відвідування занять
відповідно до положення: http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-vilne-
vidviduvannya-zanyat2.pdf. Студентами під час обговорення підтверджено наявність наукових гуртків
викладачів, які вони вільно можуть обирати за інтересами. Під час зустрічей з фокус-групами,
студенти підтвердили можливісіть вільного вибору, а принципи його здійснення відповіднають
Положенню http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-vybirkovi-
dyscypliny-v-tdatu-2019.pdf. Студенти також зазначили, що ЗВО дозволяє та пропонує відвідувати
додаткові факультативні безкоштовні курси з іноземних мов, математики, фізики тощо.

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

За час проходження практик, студенти набувають такі компетентності: вміти викристовувати
геодезичні прилади, методи збирання інформації в геодезії і землеустрої та знати теоретичні основи
дисциплін за фахом. Відповідні навички будуть необхідні під час подальшої роботи за спеціальністю.
Гарною практикою є залучення фахівців з виробництва до проведення усіх навчальних практик.

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

Під час навчання здобувачі вищої освіти мають можливість проходити тренінги з агентством «Еxpert-
info» на різну тематику, що формують низку навичок. Це підтверджується за результатами
обговорення зі студентами та викладачами, а інформація про заходи наведена на сайті ЗВО:
http://www.tsatu.edu.ua/eons/soft-skills-ta-jih-nabuttja-zdobuvachamy-vyschoji-osvity/. Також у ЗВО єє
психолог, який проводить семінари, опитування та зідйснює індивідуальні прийоми, створені
простори вільної комунікації для студентів, існують гуртки за різними спрямуваннями, що
підтверджено за результатами огляду матеріально-технічної бази університету. Щосереди студенти
залучені до кураторських годин, де проводяться обговорення різних проблемних моментів, які
виникають під час здобуття вищої освіти, а також напрями їх вирішення. Загалом, це говорить про
наявність відкритого простору для спілкування студентів та обміну думками і поглядами.
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7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за
наявності).

У зв’язку з відсутністю стандарту першого рівня вищої освіти спеціальності 193 Геодезія та
землеустрій, компетентності і програмні результати навчання відповідають вимогам до сьомого рівня
НРК.

8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської
кредитної трансферно-накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне
навантаження здобувачів, є відповідним для досягнення цілей та програмних результатів
навчання.

Порівнюючи ОП 2017 і 2019 років, встановлено такі зміни: іноземна мова складала 32 а стала 24
кредити ЄКТС, геологія з основами геоморфології збільшилася з 7 до 9 кредитів ЄКТС, топографія і
картографія збільшилася з 4 до 5 кредитів ЄКТС, державний земельний кадастр зменшився з 5 до 3
кредитів ЄКТС, державна землевпорядна експертиза зменшилася з 5 до 4 кредитів ЄКТС, навчальна
практика з геодезії збільшилася з 3 до 4 кредитів ЄКТС. При цьому, загальний обсяг нормативних
дисциплін складав 176 кредитів, а тепер 174 кредити ЄКТС. Викликає занепокоєння обсяг фахових
навчальних дисциплін. Було б гарною практикою збільшувати кількість годин для дисциплін
професійного циклу, а також проводити укрупнення споріднених дисциплін, наприклад дисципліна
державний земельний кадастр могла б включати оцінку земель та реєстрацію земельних ділянок та
державну землевпорядну експертизу. Це дозволило б забезпечити логічну послідовність викладання
матеріалу дисципліни, а також зменшити дублювання.

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.

Під час зустрічей з фокус-групами викладачів та студентів позитивно відзначено впровадження
дуальної форми освіти. Структура та навчальний план програми узгоджені з особливостями
відповідної форми навчання, а також відбиваються у індивідуальних планах студентів. Хоча ОП не
включена до пілотного проєкту МОН України з підготовки фахівців за дуальною формою освіти,
університет здійснює позитивні кроки із запровадження відповідної форми навчання.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Активно впроваджується дуальна освіта; студенти мають можливість вільно формувати
індивідуальну освітню траєкторію; ЗВО сприяє набуттю соціальних навичок; до практичної підготовки
залучені професіоналу галузі.

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

Невідповідність ПК ОК та ПРН ОК, що носять системний характер і впливають на розроблені робочі
програми, але у самих робочих програмах тематика лекцій і практичних занять направлена на
досягнення правильних компетентностей. Доцільно було б провести коригування матриць (табл.4 та
5) ОП та табл. 3 відомостей самооцінювання, а також робочих програм навчальних дисциплін.
Невідповідність обсягів (кредитів) навчальних дисциплін за ОП (навчальним планом) та робочими
програмами дисциплін, мають місце дублювання тем різних дисциплін. Слід уважно переглянути
робочі програми та привести їх у відповідність до ОП.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень E
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Є суттєві недоліки, які можна усунути в однорічний термін.

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

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

Правила прийому оприлюднені на офіційному сайті університету, знаходяться за лінком
http://www.tsatu.edu.ua/pk/vstup/pravyla-pryjomu/. У додатку 5 правил прийому зазначається, що дана
ОП має особливу підтримку, яка полягає у визначення кваліфікаційного мінімуму державного
замовлення. На наш погляд, правила прийому не містять дискримінаційних положень. Зазначена у
додатку 5 особлива підтримка не містить дискримінаційних складових, адже спрямована на
підтримання найталановитішої молоді під час вступу, абітурієнтів з сільської місцевості за рахунок
надання їм коефіцієнту 1,05 та надання галузевого коефіцієнту 1,02 для заяв з пріоритетом 1 і 2.

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

Для вступу на ОП необхідні такі сертифікати ЗНО: українська мова, математика, історія України та
географія. Для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету, математика є обов’язковою.
Хоча, ваговий коефіцієнт для сертифікату ЗНО з математики 0,2, але після вступу ЗВО проводиться
додаткові факультативні заняття з математики та фізики для підвищення загального рівня знань з
цих дисциплін.

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.

Порядок перезарахування РН здійснюється відповідно до положення http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-perezarahuvannja-ta-akademichnu-riznycju-2019-2.pdf. Викладачі
та адміністративний персонал ознайомлені зі змістом відповідного документу, це підтверджено під
час обговорень у фокус-групах. У межах ОП відповідне визнання РН отриманих за межами ЗВО не
здійснювалося.

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.

Випадки зарахування РН, які отримані у неформальній освіті за даною ОП відсутні. У ЗВО
затверджене відповідне положення та доступне за посиланням: http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-perezarahuvannja-ta-akademichnu-riznycju-2019-2.pdf. Під час
спілкування зі студентами, виявлено обізнаність щодо відповідного питання.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому є чіткими та зрозумілими, розміщені на офіційному сайті університету. Даній ОП
надається підтримка ЗВО у вигляді встановлення додаткових коефіцієнтів для абітурієнтів.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.
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У зв’язку з тим, що не було практики перезарахування не можна оцінити дієвість запропонованих
підходів до визнання результатів. Доцільно було б підвищити коефіцієнт сертифікату ЗНО для
математики, адже ОП є складовою технічних наук.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Загалом відповідає критерію,наявні несуттєві недоліки.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Форми та методи навчання дозволяють досягати ПРН. Теоретичні дисципліни проводяться у формі
лекцій, застосовується дистанційна самопідготовка на навчально-інформаційному порталі
університету. Дисципліни практичного спрямування проводяться із розбиванням студентів на групи
(бригади) і виконанням практичних і лабораторних робіт. Виконання певних видів практичних занять
забезпечується використанням певного програмного забезпечення. За рахунок участі у наукових
гуртках, студенти мають можливість вільного вибору подальшого наукового дослідження, що
забезпечує наявність студентоцентрованого підходу та академічної свободи. Органи студентського
самоврядування під час обговорення звернули увагу на всебічну підтримку з боку ЗВО студентських
ініціатив.

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).

Під час обговорення у фокус-групах викладачами та студентами підтверджено наявність своєчасного
інформування щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв
оцінювання. Викладачі інформують студентів щодо відповідних складових перед початком навчальної
дисципліни, а силабуси та робочі програми розміщені у вільному доступі на навчально-
інформаційному порталі та сайті ЗВО. Порядок та критерії оцінювання визначаються положенням:
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf. Інформація
щодо цілі, змісту та очікуваних результатів навчання надається на різних етапах: за запитом;на
перших заняттях з кожної дисципліни, зборах групи перед проведенням навчальних та виробничої
практик, консультаціях з питань написання курсової роботи;на кураторських годинах та поза
аудиторних зборах групи.

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

Єдиною згаданою та підтвердженою з боку різних фокус-груп формою поєднання навчання і
дослідження є створені викладачами наукові гуртки. Вони спрямовані на більш детальне
опрацювання проблем за певними навчальними дисциплінами та формування додаткових навичок і
освітніх траєкторій.

4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст
освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.
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Під час обговорення питання у фокус-групах викладачі та представники роботодавців підтвердили,
що зміст ОП і окремих навчальних дисциплін спрямований на здобуття більш практично значущих
складових, ніж наукових. Оскільки однією з цілей ОП є підготовка фахівців для виробничих
підрозділів (ОТГ, виробничий відділ Центру ДЗК, приватних підприємств, тощо) науковій складовій
приділяється менше уваги. У складі ОП є навчальна дисципліна основи наукових досліджень обсягом
5 кредитів ЄКТС, яка викладається у третьому семестрі, що на наш погляд є нераціональним підходом
до побудови освітнього процесу. Започаткована секція екологія, геодезія, землеустрій та лісове
господарство у складі Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і магістрантів
університету. Окремі студенти ОП підготували тези доповідей за тематикою відповідної ОП.

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

ЗВО веде активну роботу щодо інтернаціоналізації. Це підтверджено представниками відділу
міжнародних зв’язків, а інформація щодо наявного досвіду подана на офіційному сайті у вільному
доступі. За даною ОП практика щодо навчання, викладання та наукових досліджень, пов’язаних з
інтернаціоналізацією відсутня.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми і методи навчання і викладання сприяють досягненню ПРН; Студентам своєчасно надається
інформація щодо змісту, РН, порядку та критеріїв оцінювання.

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

Викладачі приділяють недостатньо уваги щодо оновлення змісту навчальних дисциплін на основі
наукових досягнень, у тому числі міжнародних. Доцільно було б звертатися до наявних наукових
напрацювань, використовуючи можливості ЗВО щодо вільного доступу до міжнародних
наукометричних баз даних. Слід приділяти більше уваги питанню інтернаціоналізації освітньої
діяльності за ОП, використовуючи можливості міжнародної співпраці, які надає ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Не зважаючи на несуттєві недоліки, навчання і викладання відповідає вимогам до критерію.

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.

На ОП реалізується поточний, модульний, семестровий контролі та державна атестація. Критерії
оцінювання здобувачів вищої освіти прописані у Положенні про оцінювання знань студентів і
наводяться у робочих програмах дисциплін. Під час обговорення з фокус-групами викладачів та
студентів, встановлено, що облік відвідування занять ведеться у електронному журналі, до якого
вносять також інформацію щодо оцінювання знань. На ОП є такі форми контролю: усний, письмовий,
графічний, тестовий, програмний, практичний. Студенти долучені до самоконтролю через
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інформаційний портал. Критерії чіткі, зрозумілі усім учасникам освітнього процесу і оголошуються
заздалегідь – перед початком навчальної дисципліни.

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

Відповідно до проєкту стандарту вищої освіти за першим бакалаврським рівнем спеціальності 193
Геодезія та землеустрій передбачається написання та захист кваліфікаційної роботи. У ОП
університету передбачено такуж форму підсумкового контролю.

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

Процедура проведення контрольних заходів діє відповідно до нормативних документів університету,
які знаходяться за посиланням: http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/polozhennja/. Під час
обговорення у фокус-групах студенти запевнили, що отримавши оцінки B або D можна підвищити
рейтинг, але не більше ніж з однієї дисципліни за семестр. Для цього потрібно написати заяву і
подати її до деканату, а потім за затвердженим графіком провести перескладання. Прецедентів, що
були пов’язані з необ’єктивністю викладачів під час здійснення освітнього процесу, студенти не
відзначають.

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.

Університетом запроваджено низку нормативних документів, з питань академічної доброчесності:
Кодекс честі, антикорупційна програма тощо. Наявна посада студентського омбудсмена, а також
відповідального адміністратора системи перевірки текстових запозичень. Загалом, університетські
процедури відповідають сучасному баченню питання популяризації і дотримання академічної
доброчесності. У рамках кураторських годин відбувається поширення інформації серед студентів і це
підтверджено ними під час обговорення у фокус-групі. У зв’язку з тим, що випуску за ОП не було,
питання перевірки кваліфікаційних робіт на текстові запозичення не може бути проаналізованим.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Процедури контрольних заходів чіткі, зрозумілі і логічні для усіх учасників освітнього процесу; є
студентський обмудсмен.

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

Потребують уточнення питання підвищення оцінки. Хоча ця практика є безперечно позитивною,
студенти обізнані, але відповідна складова може мати ризикований аспект впровадження щодо
дотримання принципів академічної доброчесності.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Мають місце несуттєві недоліки. ОП загалом відповідає критерію.

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.

У відомостях самооцінювання у відсутня інформація щодо викладачів таких дисциплін як:
фотограмметрія та дистанційне зондування, основи наукових досліджень, основи теорії
землевпорядкування, тощо. Гарантом ОП надана систематизована інформація щодо дисциплін, які
закріплені за викладачами, а також документи про підвищення ними кваліфікації. Ас.каф. Козачек
О.В. викладає 6 навчальних дисциплін професійного спрямування, є представником роботодавців, а
на кафедрі працює погодинно (132 години на рік). Відповідно до таблиці 2 кадрового складу, він має
базову землевпорядну освіту і досвід практичної роботи 25 років, але цього на нашу думку не
достатньо для викладання лекцій з 6 дисциплін. Крім того, робочі програми відповідних дисциплін
розроблені іншими викладачами кафедри. Ст. викл. каф. Чебанова Ю.В. викладає державний
земельний кадастр та оцінка земель та реєстрація земельних ділянок. За наявними науковими
інтересами, напрямами підвищення кваліфікації та основною науковою спеціальністю не відповідає
дисциплінам, які викладає. Ас.каф. Ганчук М.М. викладає картографія, топографія, державна
землевпорядна експертиза, останній раз підвищував кваліфікацію у 2013 році, жодна з наукових
публікацій не відповідає змісту дисциплін, які викладаються. Доц.Морозов М.В., канд.фіз-мат. наук за
спец. оптика, викладає дисципліну супутникова геодезія та сферична астрономія. Коло наукових
інтересів пов’язане з фізикою, підвищення кваліфікації відбувалося за педагогічною спрямованістю, а
публікації не релевантні дисципліні викладання.

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

Конкурсний добір є прозорим та відкритим, що підтверджено під час зустрічей з фокус-групами, але
реального конкурсу на заміщення вакантних посад немає. Для створення реальних умов якісного
проведення конкурсів ЗВО має передбачити можливість стимулювання розвитку власних кадрів за
відповідною ОП та запрошення інших фахових науково-педагогічних працівників, які б відповідали
предметній області.

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

ЗВО широко залучає роботодавців для проведення теоретичних і практичних занять. Також відповідні
представники надають безкоштовно власне обладнання для забезпечення освітнього процесу за ОП.
До викладання за ОП залучені Козачек О.В. та Сідлецький Б.Є., які є представниками приватного та
державного секторів відповідно. Під час проведених обговорень з представниками роботодавців, слід
відзначити їх активну позицію щодо участі у освітньому процесі та участі у обговореннях змін до ОП.
Відповідні представники активно проводять навчальні та виробничі практики, допомагають з
доступом до виробництв та організацій.

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

Професіонали-практики реально залучені до освітнього процесу. Відповідно до обговорень під час
зустрічей та відкритої інформації на сайті ЗВО можна говорити про гарну практику взаємодії
виробництва та освіти. Відповідний напрям активно підтримується адміністрацією університету не
лише в межах ОП, а й на університетському рівні. Про це свідчить розподіл аудиторних годин на
користь проведення практичних і лабораторних занять.
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5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або
у співпраці з іншими організаціями.

Експертній групі були надані свідоцтва про підвищення кваліфікації окремих викладачів, що
здійснюють навчання за ОП. Але такі підвищення не свідчать про наявність дієвої системи
професійного розвитку. За час проведення експертизи не вдалося пересвідчитися про
обгрунтованість підвищення кваліфікації викладачів релевантних дисциплінам, які вони викладають.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

За результатами обговорення у фокус-групі викладачів встановлено, що в університеті працює школа
педагогічної майстерності «Викладач, як лідер», яка користується попитом серед викладачів. Варто
відзначити, що більшість викладачів кафедри мають педагогічну освіту. У процесі спілкування
виявлено реальні навички педагогічної майстерності, а студенти підтверджують, що викладачі вміють
зрозуміло подавати матеріал. Додаткової інформації щодо матеріального заохочення підвищення
досконалості викладання – не виявлено.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Викладачі мають можливість постійного підвищення педагогічної майстерності; ректором
університету активно підтримуються ініціативи викладачів щодо очної участі професійних заходах за
межами регіону; до викладання на ОП активно залучені роботодавці.

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

Кадровий склад потребує якісних змін, з метою набуття кваліфікацій та розвитку навичок, які
відповідають галузі ОП. Доцільно запрошувати науково-педагогічних працівників інших ЗВО для
викладання, направити до інших ЗВО для здобуття фахової вищої освіти викладачів ОП. Для якісного
удосконалення професійної складової, слід активно залучати і заохочувати викладачів та студентів
для участі у наукових заходах за межами регіону. Вважаємо необхідним забезпечити підготовку
наукових праць у фахових виданнях за тематикою курсів викладання на ОП, стимулювати
саморозвиток викладачів через участь в семінарах, вебінарах, дистанційних курсах, інших формах
здобуття неформальної освіти.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Є суттєві недоліки, які можна виправити протягом року.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Під час огляду матеріально-технічної бази підтверджується наявність бібліотеки, яка забезпечена
навчальною літературою за ОП, має доступ до навчально-інформаційного порталу, наукометричних
баз, безкоштовний бездротовий доступ до мережі інтернет. Підтверджується наявність матеріально-
технічного забезпечення, а також лабораторного фонду, що представлено у відомостях про
самооцінювання. Наявний електронний тахеометр, нівеліри, теодоліт, нівелірні рейки, квадрокоптер,
стереоскоп, GNSS-приймач та трипод. Для реалізації ОП використовуються 2 комп’ютерні класи із
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встановленим професійними ПО Digitals (з мережевими ключами), QGIS та MapInfo. Методичне
забезпечення навчальних дисциплін видається під час провеення освітньої діяльності, наявне на
освітньому порталі та на сайті: http://www.tsatu.edu.ua/eons/navchannja/metodychni-seminary/

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.

ЗВО забезпечує відкритий безкоштовний доступ до мережі інтернет, безоплатний доступ до
наукометричних баз і навчально-інформаційного порталу.

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.

У ЗВО функціонує медичний пункт, створено безпечне середовище: забезпечено протипожежну
безпеку (у приміщеннях наявні вогнегасники, на поверхах встановлені пожежні рукава, візуально
зафіксовано наявність пожежної сигналізації), функціонує безкоштовна психологічна служба,
санітарні норми дотримуються – у приміщеннях здійснюється вологе прибирання. Студентське
самоврядування активно співпрацює зі студентами ЗВО та адміністрацією з метою покращення
студентського середовища та реалізації студентських ініціатив. Функціонує студентський центр на
базі кожного факультету окремо та загально університетський, доступ до якого є вільним для усіх
бажаючих.

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

Під час обговорення у фокус-групі студентів та студентського самоврядування, встановлено, що існує
декілька рівнів взаємодії:щотижневі кураторські години, обговорення зі студентським
самоврядуванням та підтримка з боку профкому. Освітня, організаційна, інформаційна та
консультативна підтримки частіше за все проводяться під час обговорення на кураторських годинах
щосереди. Відповідне зібрання на думку здобувачів вищої освіти носить найбільший вплив, адже під
час його проведення здійснюється уточнення складових, які є найбільш значущими для студентства.
Соціальна підтримка проводиться студентським самоврядуванням та профкомом, членами якого є
також студенти. Профком здійснює матеріальні заохочення та підтримку соціально вразливому
прошарку студентства.

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

На освітній програмі не навчаються особи з особливими потребами. Корпус, в якому знаходяться
приміщення кафедри має ліфт, а усі приміщення кафедри перебувають на одному поверсі. Наявна
інформаційна система з використанням дистанційних технологій дозволяє мінімізувати контактний
час студентів і викладачів, що може позитивно характеризувати можливості навчання на ОП.
Вважаємо, що потенційно на ОП можуть навчатися особи з особливими потребами.

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

В університеті введено посаду студентського омбудсмена, існує низка нормативних документів:
кодекс честі http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kodeks-chesty-tdatu.pdf; низка документів, що
регулює напрям діяльності університету щодо запобігання та протидії корупції
http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/protydija-korupciji/. Студенти проінформовані щодо
використання відповідних нормативних документів, про що свідчать співбесід з фокус-групами
студентів та студентського самоврядування. Студенти беруть участь у опитуваннях. Під час
обговорення зі студентами, які навчаються на відповідній ОП, повідомлень щодо сексуальних
домагань, дискримінації та корупції не надходило.
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Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Проводиться системна робота щодо забезпечення доступності інформації на ОП для студентів:
наявна бібліотека із вільним доступом до інформаційних ресурсів, забезпечено вільний доступ до
мережі інтернет, проводиться системна робота з інформування студентів та співбесід з ними. На ОП
забезпечується постійне покращення матеріально-технічного забезпечення, це відповідає загально
університетському тренду. Існує нормативне забезпечення врегулювання питань протидії корупції та
різним видам дискримінації.

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

Необхідно продовжити роботу ЗВО щодо наповнення матеріально-технічної бази ОП, зокрема є
першочергова потреба в придбанні сучасної фотограмметричної станції. Доцільно розширювати
канали передачі інформації для студентів окрім кураторської години. Потребує подальшого
удосконалення питання доступності приміщень для здобувачів вищої освіти з особливими потребами.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Мають місце несуттєві недоліки.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Діяльність щодо відкриття та уточнення діяльності у межах ОП ведеться відповідно до
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-osvitni-prohramy-v-tdatu-2019-
1.pdf. Відповідна освітня програма переглядалася у 2019 році. Цей факт підтверджено
представником відділу моніторингу якості освіти університету. Під час зустрічі з представником
відділу було отримано вичерпні роз’яснення щодо функціонування системи внутрішнього
забезпечення якості освіти університету, яка є абсолютно працездатною і знаходиться на етапі
розвитку і постійного вдосконалення. Процедура перегляду регламентується «Положенням про
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Таврійському державному
агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного»http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-2.pdf.

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.

Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядуванняберуть участь у
перегляді освітніх програм. Така участь відбувається через проведенняокремих зібрань та он-лайн
опитувань здобувачів (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCYCTP2gy6mIjZ-
iSDjUEi_KhrKz8WAc8u0Br9vQRbA8l-_g/viewform). ЗВО були надані протоколи таких зібрань, які також
розміщені на http://www.tsatu.edu.ua/ate/osvitni-prohramy/protokoly-obhovorennja-osvitnih-
prohram/protokoly-obhovorennja-studentskoho-samovrjaduvannja/. Під час зустрічі з фокус-групою
студенти підтвердили свою участь в процесі обговорення та врахування їх пропозиції щодо
збільшення кількості годин на практичні заняття порівняно з лекційними, хоча таке збільшення
обсягів не зовсім відбувалося в частині фахових освітніх компонент.
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3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу
періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери.

Виходячи із зустрічі з відповідною фокус-групою виявлено, що роботодавці за ОП залучені до процесів
оцінки якості програми та періодичного її перегляду на постійній основі. Про це також свідчать
відповідні протоколи http://www.tsatu.edu.ua/ate/osvitni-prohramy/protokoly-obhovorennja-osvitnih-
prohram/protokoly-obhovoren-z-pracedavcjamy/. На ОП підтримують зв’язок із роботодавцями
Сідлецьким Б.Є. – сертифікованим інженером-геодезистом КП «Градпроект», Козачеком О.В. –
генеральним директором ТОВ ГІК«Кадастр» та іншими. Також Сідлецький Б.Є. та Козачек О.В.
залучаються до проведення практичних та лабораторних занять за ОП. Такий дуалізм має як
позитивні, так і негативні сторони, обмежуючи здобувачів освіти лише компетентностями зазначених
осіб. Позитивною практикою в цьому випадку слід відмітити організацію он-лайн опитування
роботодавців https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi1fN6ge-VMl8NWMWf-
uldLiObUeIfCjhZrfNGQeT3iFsnHA/viewform .За побажаннями роботодавців в ОП були внесені зміни
стосовно обсягів кредитів, що виносяться на навчальні та виробничі практики.

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

У ЗВО існує практика збору даних щодо кар’єрного шляху випускників відділом «Зв’язку з
виробництвом» та сприяння їх працевлаштуванню. Для отримання зворотнього зв’язку щодо
кар’єрного шляху випускників проводиться он-лайн опитування щодо якості ОП та освітнього
процесуhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUXrKy1vWsxYtq-rczJwVDg0bq04jiVF5D-
z0Mu5hO6FBRqQ/viewform.Наявної інформації щодо кар’єрного шляху випускників ОП «Геодезія та
землеустрій»немає через відсутність випусків.

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

Під час зустрічей з гарантом ОП та представником відділу моніторингу якості освітньої діяльності
було виявлено, що в ході різнорівневих перевірок недоліки фіксує гарант, завідувач кафедрою, голова
методичної ради факультету. Недоліки у змістовній частині навчальних дисциплін ОП виправляються
під час періодичних переглядів навчально-методичних комплексів дисципліни (НМКД) гарантом та
проектною групою ОП, хоча така система не в повній мірі змогла запобігти тим недолікам, що
зазначені в Критерії 2 даного звіту.

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

ОП «Геодезія та землеустрій» акредитується вперше, тому на даний час відсутні результати
зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які могли б враховуватися під час її удосконалення у
розрізі наведених критеріїв оцінки. Слід також зазначити, що ЗВО в процесі проведення акредитації
за даною ОП вже розпочав роботу над формуванням нової ОП, з врахуванням виявлених недоліків та
розпочав процедури її громадського обговорення, http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-
content/uploads/sites/41/opp-hz-proekt2020.pdf, що можна вважати належною практикою.

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

За результатами проведення зустрічей зі всіма фокус-групами можна відмітити, що питання
формування якості освіти за даною ОП є одним із провідних питань, що вказує на достатньо
сформовану культуру якості як в освітньому середовищі ОП, так і ЗВО в цілому.
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Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти в ЗВО та за ОП є чіткою і зрозумілою,має
багаторівневу структуру із наявними зворотними зв’язками стейкхолдерів. Група забезпечення та
гарант ОП здатні досить гнучко і оперативно реагувати на усунення виявлених на різних етапах
моніторингу ОП недоліків, що є позитивною практикою.

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

В окремих випадках система внутрішнього забезпечення якості освіти не дозволяє виявити в процесі
моніторингу недоліки ОП, особливо на рівні гаранта ОП. За результатами фінальної зустрічі
керівництвом ЗВО було запропоновано розділяти функції гаранта ОП та завідувача кафедри, що б
давало можливість гаранту в більшій мірі зосередитися на питаннях ОП. Такий підхід керівництва
може стати позитивною практикою.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Мають місце несуттєві недоліки. ОП загалом відповідає критерію.

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.

Правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу є чіткими,
зрозумілими і доступними та висвітлені у нормативних документах університету. Для забезпечення
прозорості у відкритому доступі на офіційному веб-сайті розміщені відповідні документи, а саме:
Статут університету http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/statut-2019.pdf; Колективний договір
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kolektyvnyj-dohovir-2017-2019-rik-2.pd; Правила
внутрішнього розпорядку http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/pravyla-
vnutrishnohorozporjadku.pdf; Кодекс честі ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kodeks-
chesty-tdatu.pdf; Положення про організацію освітнього процесу у ТДАТУ
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-osvitnoho-procesu-
2019-2_ostannye-1.pdf; освітні програми http://www.tsatu.edu.ua/ate/osvitni-prohramy/osvitni-prohramy/;
правила прийому http://www.tsatu.edu.ua/pk/vstup/pravyla-pryjomu/; інші документи університету про
організацію освітнього процесу http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyjproces/polozhennja/. Усі учасники
освітнього процесу дотримуються правил і процедур, що містяться у вищезазначених нормативних
документах, під час реалізації освітньої програми.

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.

Посилання наведене у звіті самооцінювання відкривається коректно та містить всю необхідну
інформацію. У відкритому доступі інформація про ОП, Звіт самооцінювання, Протоколи обговорення
ОП, що містять відгуки та пропозиції зацікавлених сторін.

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та
достовірну інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати
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навчання та компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних
заінтересованих сторін та суспільства.

Посилання наведене у звіті самооцінювання відкривається коректно та містить повну та актуальну
інформацію про освітню програму. На офіційному сайті університету окрім ОП, розміщені робочі
програми та силабуси освітніх компонентів. На зустрічах з фокус-групами стейкхолдери запевнили,
що всю інформацію вони отримують своєчасно, а також знають де її знайти.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Інформація щодо правил і процедур, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього
процесу висвітлена в нормативних документах університету та оприлюднена на офіційному сайті. ОП
та її компоненти також знаходяться у відкритому доступі.

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

Інформацію щодо використання державними і комунальними ЗВО бюджетних коштів, державного або
комунального майна самостійно неможливо віднайти на офіційному веб-сайті університету.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Присутні незначні недоліки. ОП загалом відповідає Критерію 9.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

1. Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) і
забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності у
закладах вищої освіти за спеціальністю та/або галуззю.

не застосовується

2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових
керівників.

не застосовується

3. Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової
програми можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень
відповідно до тематики аспірантів (ад’юнктів) (проведення регулярних конференцій,
семінарів, колоквіумів, доступ до використання лабораторій, обладнання тощо).

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

Робота під час виїзної акредитаційної експертизи проводилася у дружній максимально толерантній
атмосфері, недостовірних відомостей не виявлено, усі зустрічі проведені згідно з узгодженою
програмою, експертна група допускалася до усіх необхідних складових освітнього процесу, освітній
процес не має ознак фіктивності.

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми E

Критерій 3 . Доступ до освітньої програми та визнання
результатів навчання

B

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою
програмою

B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси E

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої
програми

B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не
застосовується

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток звіти
підвищення

кваліфікації.pdf

XTlYY4YJu6/a1MKp6eN5EwkxN3Vfa4eF1ftykhl/nYg=

Додаток підвищення
кваліфікації.pdf

l/ouUqMd7BrEW7JoIeujaqkqGz8rYdFjM72DHjnfTc4=

Додаток попередня ОП
2017.pdf

s5CPqI1ABRqUMGdS7jUelciLOdG/bLzUGdmD9x5m3BQ=

Додаток перегляд
ОП.tiff

1c0C9w94o14P6MWEDsWH+joA/8i5QmfqB09uMUR/Ck8=

Додаток регіональне
замовлення.tiff

8rFrQXju0B224Gla/b5Jcip8qPVP4a5Vmvo6dkjKUMw=

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.
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Керівник експертної групи

Трегуб Микола Володимирович

Члени експертної групи

Янчук Руслан Миколайович

Кармазіна Карина Вячеславівна
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