
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Державний університет "Одеська політехніка"

Освітня програма 50841 Атомна енергетика

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 143 Атомна енергетика

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 Державний університет "Одеська політехніка"

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 50841

Назва ОП Атомна енергетика

Галузь знань 14 Електрична інженерія

Cпеціальність 143 Атомна енергетика

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Бібік Тимофій Вікторович, Глушко Олександр Володимирович, Ганжа
Антон Миколайович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 30.08.2021 р. – 01.09.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/op/acreditation/2560/vid
omosti_pro_samoocinyuvannya_osvitnoyi_programy_143.pdf

Програма візиту експертної групи https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/op/acreditation/2560/pr
ograma_vizytu_143_phd.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

На підставі опрацювання матеріалів звіту самооцінювання та результатів проведення онлайн- зустрічей з
запрошеними фокус-групами, а також вивчення матеріалів, інтернет та інформаційних ресурсів ДП «Одеська
політехніка» експертна група дійшла висновку, що освітня-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня
“Атомна енергетика” має право на провадження. Підґрунтям даного висновку є: 1) потужна наукова школа з атомної
енергетики в ДП «Одеська політехніка», яка має свою історію і традиції, відома в Україні і світі; 2)
висококваліфікований колектив наукових керівників і викладачів (10 докторів наук); 3) постійний розвиток
освітньої програми з урахуванням сучасних тенденцій; 4) залучення стейкхолдерів до проєктування та
вдосконалення програми; 5) потужна лабораторно-матеріальна база; 6) залучення експертів, роботодавців,
професіоналів-практиків до освітнього процесу; 7) чіткі і зрозумілі правила прийому і визнання результатів
навчання у інших ЗВО; 8) аспіранти мають індивідуальну освітню траєкторію, академічну свободу та достатні “soft
skills”; 9) достатньо розвинуті структури підвищення кваліфікації, якості освіти, дотримання академічної
доброчесності, врегулювання конфліктних ситуацій, соціально-сервісні служби та інформаційне забезпечення; 10)
широка участь наукових керівників та викладачів у міжнародних проектах, результати яких публікуються з
аспірантами. Наряду з сильними є і слабкі сторони: 1) у цілі освітньої програми не наведені питання безпеки АЕС,
радіаційної, екологічної та ядерної безпеки, які є стрижнем програми; 2) аспіранти мають слабку обізнаність з
міжнародними проектами, досягненнями викладачів і недостатньо широко приймають участь у них; 3) складна та
зарегульована процедура визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти у неформальній та
інформальній освіті; 4) не зовсім досконалі процедури звітування аспірантами, інформування щодо різноманітних
новин та заходів, міжнародних проектів, грантів, кар’єрного зростання випускників; 5) не дуже системний підхід до
залучення роботодавців. Недоліки не є системними і не впливають на спроможність Університету успішно
реалізовувати освітню програму. У підсумку експертна група дійшла висновків, що ЗВО має потужний потенціал та
колектив професіоналів, які можуть за певний час усунути недоліки і значно покращити якість освітнього і
наукового процесу за освітньо-науковою програмою третього рівня “Атомна енергетика” спеціальності 143 “Атомна
енергетика”

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Сильні сторони: 1) потужна наукова школа з атомної енергетики в ДП «Одеська політехніка», яка має свою історію і
традиції, відома в Україні і світі; 2) висококваліфікований колектив наукових керівників і викладачів (10 докторів
наук); 3) постійний розвиток освітньої програми з урахуванням сучасних тенденцій; 4) потужна лабораторно-
матеріальна база; 5) чіткі і зрозумілі правила прийому і визнання результатів навчання у інших ЗВО; 6) аспіранти
мають індивідуальну освітню траєкторію, академічну свободу та достатні “soft skills”; 7) достатньо розвинуті
структури підвищення кваліфікації, якості освіти, дотримання академічної доброчесності, врегулювання
конфліктних ситуацій, соціально-сервісні служби та інформаційне забезпечення; Позитивні практики: 1) залучення
стейкхолдерів до проєктування та вдосконалення програми; 2) залучення експертів, роботодавців, професіоналів-
практиків до освітнього процесу; 3) широка участь наукових керівників та викладачів у міжнародних проектах,
результати яких публікуються з аспірантами.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1) У цілі освітньої програми не наведені питання безпеки АЕС, радіаційної, екологічної та ядерної безпеки, які є
стрижнем програми; 2) аспіранти мають слабку обізнаність з міжнародними проектами, досягненнями викладачів і
недостатньо широко приймають участь у них; 3) складна та зарегульована процедура визнання результатів
навчання, отриманих здобувачами вищої освіти у неформальній та інформальній освіті; 4) не зовсім досконала
процедура звітування аспірантами, інформування щодо різноманітних новин та заходів, міжнародних проектів,
грантів, кар’єрного зростання випускників; 5) не дуже системний підхід до залучення роботодавців. Рекомендації з
удосконалення освітньої програми: 1. У цілі освітньої програми відобразити питання безпеки АЕС, радіаційної,
екологічної та ядерної безпеки. 2. Розширити участь аспірантів у міжнародних проектах, грантах та посилити їх
обізнаність та зацікавленість у них. 3. Переглянути діюче «Положення про порядок визнання результатів навчання,
отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у неформальній та інформальній освіті» та спростити процедуру
зарахування результатів, здобутих у неформальній освіті для здобувачів вищої освіти. 4. Представляти результати
виконаної роботи аспірантів в інтерактивній формі з використанням мультимедійних засобів відображення
(наприклад у вигляді презентації), що дозволить присутнім більш чітко розуміти представлені результати та
продуктивніше вести обговорення. 5. Для більш якісного і швидкого інформування щодо різноманітних новин та
заходів рекомендовано додатково до офіційних ресурсів створити групи у інтернет-мережах та залучити до них
аспірантів. 6. Систематизувати роботу з роботодавцями щодо їх залучення до процесу періодичного перегляду
освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнерів. 7. Запровадити практику збирання,
аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників освітньої програми на рівні Університету.
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III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Мета освітньої програми https://op.edu.ua/sites/default/files/files/opscans/143-0_2020_atomna_energetyka.pdf –
забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі атомної енергетики; розвинути академічні,
професійні і творчі здібності аспірантів, достатніх для отримання наукових знань з метою продукування нових ідей,
розв’язання комплексних проблем з проведенням дослідницько-інноваційної діяльності для оволодіння
методологією наукової діяльності у галузі ядерної енергетики; забезпечити набуття аспірантами науково-
педагогічних компетентностей, необхідних для проведення власного наукового дослідження, підготовки та захисту
дисертації PhD. Ціль ОНП також сформульована з точки зору набуття компетентностей здобувачами – формування
та розвиток загальних і професійних компетентностей з атомної енергетики, які забезпечують здатність розв’язувати
значущі задачі і проблеми, планувати, реалізовувати та коригувати наукові дослідження з дотриманням академічної
доброчесності. Місія Університету наведена у Стратегічному плані розвитку на 2021–2026 роки
https://drive.google.com/file/d/18Z7aGOCdI0JVprH0UKaBFcvzdjHleClK/view – формування професійної національної
еліти на засадах принципів академічної культури доброчесності та гуманізму, спроможних до самоосвіти та
навчання впродовж життя. Стратегічний план розвитку Університету передбачає використання наукових знань як
основного рушійного ресурсу перетворювальної діяльності зі стратегічних напрямків. Атомна енергетика є одним з
основних наукових напрямків Університету та представляє собою потужну наукову школу, яка постійно
розвивається. Цілі освітньої програми мають чіткі формулювання стосовно розвитку і підтримки наукової діяльності
у галузі атомної енергетики і цілком відповідають місії і стратегії Університету. Але у меті ОП слід було чіткіше
визначити аспекти ядерної, радіаційної та екологічної безпеки, які є основним стрижнем програми.

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

ОП була спроектована і затверджена 2016 року, периодично переглядається і затверджується (з 2016 року – раз на
три роки, а з 2019 року – щорічно). Були розроблені ОП 2016, 2019 та 2020 р
https://op.edu.ua/education/programs/phd-143-0. Пропозиції стейкхолдерів обговорювались на засіданні кафедри
(прот. №6 від 26.10.2016, прот. №10 від 17.04.2019, пр. №10 від 20.05.2020). При розробці першої ОП 2016 р.
проектній групі пропозиції вносили випускники аспірантури Кривда В.І., Комаров О.Ю. щодо посилення питаннями
безпеки АЕС; контролю та керування, роботи обладнання, числового моделювання, теплогідравлічних процесів.
Пропозиції вносились здобувачами в ОП 2020 р.: М.П.Вишемірським щодо уточнення формулювання мети та
О.С.Мазурком щодо кваліфікації у дипломі. Наразі ці здобувачі працюють на підприємствах атомної енергетики та
пов’язаних з нею. Це вони підтвердили при спілкуванні з експертною групою. До обговорення ОП залучався перший
заст. директора ДП «ДНІЦ СКАР» Міненерго України В.В. Інюшев, який вносив пропозицію до п. D ОП 2016 р. щодо
підтримки аспірантів. Також в ОП 2020 р. щодо формулювання СК7 та коригування заходів з міжнародної кредитної
мобільності. Хоча при спілкуванні з експертною групою В.В. Інюшев сказав що його ОП наперед влаштовувала,
потім вияснилось, що він вносив ці пропозиції і вони були враховані. Представник роботодавців В.А. Герлига (ВП
«Науково-технічний центр») запропонував внести зміни до п. В ОП 2019 р. Представник Академічної спільноти гол.
наук. співр. Інституту проблем безпеки АЕС НАН України Пристер Б.С. вносив пропозицію в ОП 2019 р. та ОП 2020
р. щодо формулювання мети. Заст. директора ДНТЦ з ядерної та радіаційної безпеки Печерицею О.В. в 2019 р. була
внесена пропозиція додавання до ОП інформації про розподіл змісту за групами компонентів та циклами
підготовки у схематичному вигляді. Також ним в ОП 2020 р. була внесена пропозиція додати сучасні методи
навчання (інтернет), спілкування з фахівцями галузі. Це було підтверджено при спілкуванні з гарантом ОП та
академічним персоналом. Також у перегляді та оновленні змісту ОП в 2020 р. активно приймав участь виконавчий
директор «Проектної кампанії АЕЦ Белене» Безпальчук П., яким були внесені пропозиції щодо розширення фокусу
навчання, сучасних методів навчання (інтернет), спілкування з фахівцями галузі, зміни формулювання СК7,
вироблення навички управління колективом, додавання годин з курсу «Менеджмент організацій і підприємств».
Також до оновлення цієї ОНП залучались і інші стейкхолдери (Серкіз О.І.) . Стейкхолдери мають можливість внести
свої пропозиції у формі громадського обговорення на сайті Університету. https://op.edu.ua/quality/stakeholders.
Врахування пропозицій стейкхолдерів були також підтверджені при ознайомленні ЕГ з скан-копіями ОНП
https://op.edu.ua/education/programs/phd-143-0. Таким чином, освітня програма постійно оновлюється і
удосконалюється, цілі та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій та потреб
зацікавлених сторін.
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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.

Освітня програма охоплює галузь атомної енергетики як більш екологічно чистого засобу виробництва
електроенергії, що постійно розвивається і вдосконалюється. З метою зменшення спалювання вуглецево-водневих
палив, кам’яного вугілля, використання яких дуже шкодить навколишньому середовищу, у світі будуються нові
атомні енергоблоки. Однак у цьому випадку підвищуються вимоги до безпеки використання АЕС і недопущення
аварій. Цим важливим питанням і присвячена та сфокусована освітня програма, що враховує тенденції розвитку
спеціальності та енергетичної галузі. Питання розташування АЕС впливає на розвиток ринку праці з урахуванням
регіонального контексту. Місце провадження ОП дозволяє забезпечувати підготовленими висококваліфікованими
кадрами всі АЕС України (Запорізька, Рівненська, Хмельницька, Південно-Українська). Врахування досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм проводиться постійно шляхом їх моніторингу та
спілкуванню з колегами науковцями-атомниками у вищих навчальних закладах України, США, Великої Британії,
Китаю, Чехії, Швеції, Туреччини, Вірменії у тому числі шляхом участі в міжнародних конференціях, семінарах,
симпозіумах, а також шляхом постійних контактів з МАГАТЕ. Університет є членом Регіональної мережі ядерної
освіти STAR-NET (Відень), в рамках якої проводився аналіз навчальних програм країн-учасників мережі та НТУУ
«КПІ ім. Сікорського» (https://osvita.kpi.ua/op), відносно спеціальних професійних компетентностей. Викладачі
кафедри АЕС приймали участь у школах з фізичної ядерної безпеки у Kings Сollege (London). У результаті в
навчальний план введена дисципліна «Фізична ядерна безпека», яка врахувала досвід читання лекцій у Kings
Сollege. На базі Університету пройшли дві ядерні школи з університетами Туреччини. Ці факти були підтверджені
при спілкуванні з гарантом ОП та академічним персоналом.

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

На даний момент стандарт вищої освіти за третім рівнем вищої освіти зі спеціальності 143 “Атомна енергетика”
відсутній. При розробці ОНП враховано вимоги Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р. № 1341 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-
%D0%BF/paran12#n12. За компетентнісним змістом ОНП відповідає третьому (освітньо-науковому) рівню або 8-му
рівню НРК. Визначені в ОНП 2020 року програмні результати навчання відповідають наступним вимогам 8-го рівня
НРК: Знання: концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності –
ПРН3, ПРН5, ПРН9, ПРН12, ПРН13, ПРН14, ПРН15, ПРН16, ПРН17, ПРН18. Уміння / навички: спеціалізовані
уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки та/або
інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики – ПРН3, ПРН4, ПРН5, ПРН8,
ПРН9, ПРН10, ПРН13, ПРН14, ПРН15, ПРН16, ПРН17, ПРН18; започаткування, планування, реалізація та
коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної
доброчесності – ПРН1, ПРН3, ПРН4, ПРН5, ПРН8, ПРН9, ПРН10, ПРН12, ПРН13, ПРН14, ПРН15, ПРН16, ПРН17,
ПРН18; аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей –ПРН3, ПРН4, ПРН5, ПРН10, ПРН14, ПРН15, ПРН16,
ПРН17, ПРН18. Комунікації: вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з
колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством в цілому – ПРН2, ПРН6, ПРН7, ПРН11, ПРН12;
використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях – ПРН2, ПРН7;
Відповідальність і автономія: авторитетність, іноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та
професійна доброчесність, послідовність розвитку нових ідей або процесів у професійній та науковій діяльності –
ПРН1, ПРН3, ПРН4, ПРН5, ПРН8, ПРН9, ПРН10, ПРН12, ПРН13, ПРН14; здатність до безперервного саморозвитку
та самовдосконалення – ПРН4, ПРН5, ПРН6, ПРН9, ПРН10, ПРН13, ПРН14. Всі дескриптори НРК забезпечені
програмними результатами навчання. Таким чином, ОНП «Атомна енергетика» повністю відповідає вимогам
Національної рамки кваліфікації.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Освітня програма переглядається і оновлюється (з 2019 року – щорічно). До формування змісту освітньої програми
залучаються фахівці з галузі атомної енергетики, роботодавці, здобувачі і випускники. Побажання та пропозиції
стейкхолдерів враховуються. Цілі освітньої програми сформульовані чітко та відповідають місії та стратегії розвитку
Університету. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних іноземних
освітніх програм
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

Цілі освітньої програми охоплюють широкі питання з забезпечення висококваліфікованих кадрів для галузі атомної
енергетики, але у них не згадуються питання забезпечення ядерної, радіаційної та екологічної безпеки, які є
основним стрижнем програми. Рекомендація. У цілі освітньої програми слід було чіткіше визначити аспекти
атомної енергетики, а саме – ядерної, радіаційної та екологічної безпеки.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Сильні сторони освітньої програми (позитивна практика погодження та врахування позицій і потреб
заінтересованих сторін, врахування тенденції розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального
контексту, а також досвіду аналогічних іноземних освітніх програм, постійне оновлення і розвиток програми)
переважають над недоліками формулювання цілі, які перекриваються фактичним її змістом, що відповідає місії та
стратегії розвитку Університету. Таким чином, освітня програма відповідає визначеному критерію, а вищезазначені
недоліки не є суттєвими і носять рекомендаційний характер і не перешкоджають досягненню заявлених цілей та
програмних результатів навчання.

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).

На даний момент стандарту вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 143 “Атомна
енергетика” не існує. Обсяг освітньої програми в 45 кредитів ЄКТС
https://op.edu.ua/sites/default/files/files/opscans/143-0_2020_atomna_energetyka.pdf відповідає вимогам чинного
законодавства України щодо освітньо-наукових програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (30-60
кредитів ЄКТС) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text ст. 5 п.6 та https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-
osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/metodichni-rekomendaciyi-vo,
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text. Обсяг вибіркових освітніх компонентів становить 12
кредитів (27 %) . Іноземними аспірантами додатково вивчається дисципліна «Українська мова як іноземна» в обсязі
10 кредитів ЄКТС, яка включена до вибіркової частини. У цьому випадку обсяг програми буде 55 кредитів, а
вибіркової частини 40%, що відповідає вимогам, вказаним вище. Компетентності, які набувають аспіранти,
корелюють з зазначеними у. п.25-27 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2016 р. № 261 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text (здобуття глибинних
знань із спеціальності...24 кр., оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями... 8 кр, набуття
універсальних навичок дослідника...6 кр, здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та
обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою...7 кр) Таким чином обсяг освітньої програми та
окремих освітніх компонентів відповідають відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження.

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.

При ознайомленні зі змістом ОП https://op.edu.ua/sites/default/files/files/opscans/143-
0_2020_atomna_energetyka.pdf, навчальним планом
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/op/learn_plans/143-0_2020_np_atomna_energetyka.pdf, а також
інформаційними картками (програмами) навчальних дисциплін https://op.edu.ua/education/programs/phd-143-0,
що входять до структури ОП, з’ясовано: - зміст ОП має чітку структуру; - освітні компоненти, включені до ОП,
складають логічну взаємопов’язану систему; - стосовно забезпечення компетентностей та програмних результатів
навчання: У матрицях співвідношення ОК, компетентностей та програмних результатів навчання (п.5.1 та 5.3,
стор.15, 17) зазначено, що ЗК 12, СК1, СК3, СК7, ПРН 3 забезпечуються тільки вибірковими освітніми компонентами.
При ознайомленні з робочими програмами навчальних дисциплін виявлено, що програмний результат навчання
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ПРН 3 "Вміти планувати та проводити експерименти, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як
аналізувати і відображати результати досліджень" та загальна компетентність ЗК 12 " Планування та управління
проєктами. Організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань,
оцінювати їх виконання і якість" фактично також забезпечується обов'язковими освітніми компонентами ОЗ 3
"Філософія та методологія наукових досліджень та ОЗ 4 "Управління науковою діяльністю". Спеціальна
компетентність СК1. "Практичне використання законів, правових актів та нормативно-технічної документації з
ядерної енергетики" фактично також забезпечується обов'язковим освітнім компонентом ОП2 "Методи і засоби
забезпечення безпеки АЕС". Спеціальні компетентності СК2, СК3 та СК7 фактично забезпечується обов'язковими
освітніми компонентами ОП1, ОП2, ОП3. У табл.3 відомостей самооцінювання пропущена відповідність ПРН17 та
ПРН18 обов'язковому компоненту ОП2 "Методи і засоби забезпечення безпеки АЕС", хоча у назві самих цих ПРН
присутнє словосполучення "безпека АЕС" та "ядерна безпека". У матриці співвідношення (табл. 5.3, стор. 17 ОП) така
відповідність присутня. Таким чином з урахуванням аналізу ОП та робочих програм навчальних дисциплін, а також
логіки і суті співвідношення ОК, компетентностей та результатів навчання, виявлено, що всі програмні результати
навчання та компетентності формуються за рахунок обов'язкових освітніх компонент та підсилюються вибірковими.
У ОП (ПРН 2 та ПРН7) відображені вимоги НРК про володіння академічною українською та іноземною мовою.
Також ОП має в достатній мірі ОК гуманітарного спрямування (ОЗ2 та ОЗ3). Висновок: присутні деякі недоліки
змісту освітньої програми та її структури та неточності у таблицях співвідношеннях освітніх компонент
компетентностям та результатам навчання, помилки у оформленні табл.3 відомостей з самооцінювання. Але ці
недоліки несуттєві і не впливають на спроможність досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання.

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

При ознайомленні зі змістом ОП https://op.edu.ua/sites/default/files/files/opscans/143-
0_2020_atomna_energetyka.pdf, навчальним планом
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/op/learn_plans/143-0_2020_np_atomna_energetyka.pdf, а також
інформаційними картками (програмами) навчальних дисциплін https://op.edu.ua/education/programs/phd-143-0,
що входять до структури ОП, з’ясовано що зміст освітньої програми (перелік, обсяг обов'язкових освітніх компонент)
повністю відповідає предметній області спеціальності 143 – Атомна енергетика: - нейтронно-фізичні, радіаційні,
теплогідравлічні та хімічні процеси в ядерних реакторах, - процеси вироблення, перетворення, використання
енергії, інтенсифікація процесів тепломасообміну в теплообмінних установках; - аналіз безпеки, підвищення
надійності, експлуатація, подовження та зняття з експлуатації АЕС; - поводження з радіоактивними відходами та
відпрацьованим ядерним паливом; - забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Висновок: зміст освітньої
програми повністю відповідає предметній області спеціальності 143 – Атомна енергетика

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

При спілкуванні з фокус-групами аспірантів, адміністративним персоналом та академічною спільнотою, гарантом
ОП з'ясувалось, що порядок вибору навчальних дисциплін аспірантами на цій ОП такий: - перед формуванням ОП
на відповідний рік https://op.edu.ua/education/programs/phd-143-0. проводяться зустрічі з здобувачами, їх
майбутніми наук. керівниками, роботодавцями які пропонують дисципліни вибіркової частини. Здобувачі обирають
та узгоджують їх з наук. керівниками та гарантом ОП. Ці дисципліни обираються відповідно напрямку наукових
досліджень здобувача та формують його індивідуальну освітню траєкторію. Гарант вносить до проєкту ОП
узгоджений зі всіма стейкхолдерами перелік вибіркових дисциплін. Здобувачі вищої освіти оформлюють заяви про
список дисциплін з вибіркової частини ОП (12 кр.). Аспірант обирає 3 дисципліни з 6 у списку (кожна по 4 кр.). Він
може обрати дисципліни з навчальних планів для інших рівнів освіти; - реалізація права вибору дисциплін
врегульована "Положенням ОНПУ щодо порядку присудження ступеня доктора філософії”
https://op.edu.ua/document/3353. Процедури вибору дисциплін у цьому порядку чіткі та дають можливість аспіранту
сформувати свою освітню траєкторію враховуючи аспекти своїх наукових досліджень. При спілкуванні з фокус-
групою здобувачів з’ясовано , що вони обізнані з порядком вибору дисциплін, який їх задовольняє, особливо, в
контексті зв'язку з напрямком їх наукових досліджень. В той самий час, експертна група вважає, що перелік
дисциплін вільного вибору не є досить широкими з точки зору тенденцій розвитку атомної енергетики. ЕГ групі в
електронній системі був представлений індивідуальний план аспіранта КНР Чжоу Сяолун. У ньому вказано, що у
якості предмету “Англійська мова за професійними спрямуванням (7 кр)” вивчається дисципліна “Російська мова за
професійними спрямуванням”. При спілкуванні з фокус-групами здобувачів і викладачів та безпосередньо з
аспірантом виявлено, що це був свідомий його вибір і враховано його побажання, тому що англійською мовою він
володіє достатньо, а російська, яка для нього є іноземною, йому потрібна для спілкуванні з російськомовними
фахівцями країн Азії. У 2018 році це ще було дозволено (вводити російську мову для здобувачів-іноземців).
Українською він у достатній володіє, спілкуючись зі спільнотою ЗВО, тому вивчення додаткової дисципліни для
аспірантів-іноземців “Українська мова як іноземна (10 кр.)” йому було недоцільно. Тому для цього здобувача був
складений окремий індивідуальний план, який врахував всі його побажання щодо індивідуальної освітньої
траєкторії. Всі інші здобувачі є українськими аспірантами і дотримуються порядку формування індивідуальної
освітньої траєкторії, наведеному вище. Висновок: формування індивідуальної освітньої траєкторії достатньо
забезпечено, але треба урізноманітнити дисципліни вільного вибору у відповідності до напрямків наукових
досліджень аспірантів та їх наукових керівників згідно тенденції розвитку атомної енергетики.
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5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

При спілкуванні з фокус-групами здобувачів та академічної спільноти, гарантом освітньої програми та аналізі
освітньої програми і навчального плану з'ясовано, що ОП та навчальні плани всіх років
https://op.edu.ua/education/programs/phd-143-0 передбачають педагогічну практику здобувачів. Аспіранти
проходять педагогічну практику за професійним спрямуванням в обсязі 50 годин. При проходженні практики
здобувачі набувають компетентності щодо педагогічної майстерності, вмінню спілкуватися з академічною
спільнотою і студентством, предметної області спеціальності та освітньої програми, наукової та інноваційної
діяльності. Програми практики, види занять та результати погоджуються з науковим керівником, відповідають
напрямку наукових досліджень здобувача та затверджуються на засіданнях кафедр та Вченою радою навчально-
наукового інституту. Навчальним планом https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/op/learn_plans/143-
0_2020_np_atomna_energetyka.pdf передбачені практичні заняття, де аспіранти набувають практичних навичок у
атомній енергетиці. Також аспіранти приймають участь в ознайомленні з об’єктами атомної енергетики, де
професіонали-практики доводять студентам інформацію про пристрій, принцип роботи, демонструють їх реальну
роботу та ін., що також є елементами практичної підготовки. Висновок. Практична підготовка дозволяє здобути
компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

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

При аналізі освітньої програми та навчального плану (https://op.edu.ua/sites/default/files/files/opscans/143-
0_2020_atomna_energetyka.pdf, https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/op/learn_plans/143-
0_2020_np_atomna_energetyka.pdf) та спілкуванні з фокус-групами аспірантів та академічної спільноти та
допоміжним персоналом з'ясувалось, що ОП та навчальний план широко представлений питаннями набуття
професійних навичок (hard skills). Щодо набуття здобувачами соціальних навичок (soft skills), то вони присутні у
дисциплінах: іноземна мова за професійним спрямуванням, психологія та педагогіка вищої школи, філософія та
методологія наукових досліджень, а також елементи представлені у професійних дисциплінах управління ядерними
аваріями та методи та засоби забезпечення безпеки АЕС Висновок: ОП достатньо насичена компонентами, що
передбачають soft skills.

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

На даний час присвоєння професійної кваліфікації на ОНП не передбачене. Професійний стандарт наразі відсутній.

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

При аналізі освітньої програми та навчального плану (https://op.edu.ua/sites/default/files/files/opscans/143-
0_2020_atomna_energetyka.pdf, https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/op/learn_plans/143-
0_2020_np_atomna_energetyka.pdf) та спілкуванні з фокус-групами здобувачів та академічної спільноти з'ясовано,
що обсяг освітньої програми (45-55 кредитів) та окремих освітніх компонентів (2-5 кредитів у семестрі) відповідає
чинному законодавству https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text та https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-
osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/metodichni-rekomendaciyi-vo,
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text. Максимальне тижневе аудиторне навантаження
становить 17 годин, у одному семестрі 15 тижнів (21 кредит). Для іноземних аспірантів обсяг аудиторних годин на
тиждень збільшується на 5 (у 1 та 2 семестрі) за рахунок вивчення додаткової дисципліни «Українська мова як
іноземна» (усього 10 кредитів, по 5 у 1 та 2 семестрі), що становить відповідно 22 години і 26 кредитів. Аспіранти
також не перевантажені додатковими завданнями. Висновок: фактичне завантаження здобувачів відповідає
чинному законодавству і дозволяє досягти цілі та програмні результати навчання.

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

На теперішній час навчання за дуальною формою навчання на даній освітній програмі не здійснюється. Але
аспіранти (особливо заочної форми навчання) поєднують своє навчання та наукові дослідження з практичною
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професійною діяльністю у атомній енергетиці. Це підтвердили при зустрічах здобувачі М.П. Вишемірський,
А.Ю.Тихомиров та випускник ОП О.С.Мазурок, який успішно захистився у 2020 році.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Зміст освітньої програми повністю відповідає предметній області спеціальності 143 – Атомна енергетика. Освітня
програма 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.
Обсяг освітньої програми і вибіркових освітніх компонентів відповідає нормативним показникам. Формування
індивідуальної освітньої траєкторії достатньо забезпечено через вибір навчальних дисциплін аспірантами згідно
вибраної ними тематики наукових досліджень, врахуванням інших індивідуальних аспектів навчання та побажань
аспірантів. Практична підготовка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої науково-педагогічної
діяльності. Освітня програма достатньо насичена компонентами, що передбачають soft skills. Фактичне
завантаження здобувачів дозволяє досягти цілі та програмні результати навчання.

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

Зіставлення назв та змісту освітніх компонент з програмними результатами навчання та компетентностями у
матрицях співвідношення виявило, що там помилково не було враховано відповідність деяких обов'язкових освітніх
компонент програмним результатам навчання та компетентностям. Це говорить про недолік оформлення матриць
співвідношення та деяких робочих програм Перелік дисциплін вільного вибору не є досить широким з точки зору
тенденцій розвитку атомної енергетики. Рекомендації. Треба урізноманітнити дисципліни вільного вибору згідно
тенденцій розвитку атомної енергетики. При оформленні наступних редакцій ОП також треба більш ретельно
підійти до оформлення матриць співвідношення та деяких робочих програм.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Сильні сторони освітньої програми, яка має чітку структуру, відповідає предметній області спеціальності, освітні
компоненти якої складають логічну взаємопов’язану систему, аспіранти мають можливість сформувати
індивідуальну освітню траєкторію та пройти практичну підготовку, набути елементи soft skills, переважають над
слабкими. Недолік, пов'язаний з помилками у оформленні матриць співвідношень в освітній програмі, є несуттєвим
і перекривається врахуванням фактичної відповідності деяких обов'язкових освітніх компонент програмним
результатам навчання та компетентностям. Також рекомендується урізноманітнити дисципліни вільного вибору
згідно тенденцій розвитку атомної енергетики у наступних редакціях ОП. Таким чином освітня програма відповідає
визначеному критерію, а вищезазначені недоліки не є суттєвими і не перешкоджають досягненню заявлених цілей
та програмних результатів навчання.

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 за ОНП Атомна енергетика розміщені на офіційному веб-сайті університету
(https://op.edu.ua/vstup/rules). Вступ до аспірантури здійснюється на основі ступеня магістра або освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста, вартість навчання вказана як для громадян України, так і для іноземців, а також
для очної/заочної форми здобуття освіти. Правила прийому є зрозумілими для вступників, не містять
дискримінаційних положень, що було підтверджено аспірантами під час фокус-групи (одним із критеріїв вибору,
для одного із присутніх, виявилися чіткі правила прийому через що і було обрано саме цей ЗВО).
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2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.

Для вступу на навчання за денною та заочною формою на третьому рівні, подаються відповідні заяви до кінця
серпня, з 30 серпня по 03 вересня проводяться вступні іспити з іноземної мови та спеціальності відповідно до п.4
Правил прийому до Державного Університету “Одеська політехніка”
(https://drive.google.com/file/d/1dOCWrTKH4793m29MHobWKg8DtmOmjA1f/view), фахове випробування із
спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності); вступний іспит з іноземної мови
(англійської, німецької, французької, іспанської – за вибором вступника, в обсязі, який відповідає рівню B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) з ваговими коефіцієнтами 0.6 для фахового іспиту та 0.4 для
іспиту з іноземної мови відповідно п.6 «Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії»
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_pidgotovku_doktoriv_filosofiyi_2020.pdf)
, а також п.6 Правил прийому до Державного Університету “Одеська політехніка”
(https://drive.google.com/file/d/1dOCWrTKH4793m29MHobWKg8DtmOmjA1f/view). Додатково при вступі згідно
Правил прийому до Державного Університету “Одеська політехніка” можна отримати 5 балів за статтю,
опубліковану в науковому фаховому виданні; 15 балів за статтю, опубліковану в науковому виданні, що входить до
наукометричнаої бази SCOPUS, WOS, core collection; 5 балів за патент України або іноземних держав (у тому числі
особам, що є співавторами патенту). Також зі слів здобувачів ЕГ отримала підтвердження щодо складання вступного
іспиту з іноземної мови та спеціальності. Такий підхід враховує необхідні знання та особливості ОНП, що
акредитується.

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.

Правила визнання результатів навчання регулюються п.8 «Положення про відрахування, переривання навчання,
поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в Одеському національному політехнічному університеті»
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_perev_2019.pdf) та «Положенням про
порядок реалізації права на академічну мобільність»
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_amob.pdf), що розміщені у вільному доступі
на офіційному веб-сайті університету. Правила в даних положеннях є достатньо зрозумілими, але практика їх
застосування здобувачами вищої освіти за ОНП Атомна енергетика – відсутня. Під час фокус груп ЕГ з’ясувала, що
аспіранти проінформовані щодо можливості навчання в інших закладах вищої освіти, зокрема і в закордонних, але
бажання не виявляли через прив’язаність до місця роботи, мовного бар’єру та інших власних причин.

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.

На офіційному веб-сайті університету розміщене «Положення про порядок визнання результатів навчання,
отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у неформальній та інформальній освіті»
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pro_neformalnu_osvitu.pdf). Згідно цього положення
здобувачу вищої освіти можуть бути зараховані окремі освітні компоненти навчального плану (навчальні
дисципліни, практики, курсові роботи і проєкти), так і окремі змістовні модулі навчальних дисциплін. Визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті, здійснюється за особистою заявою
здобувача, яку він подає гаранту освітньої програми та документів, які засвідчують здобуті результати навчання
(свідоцтва, сертифікати, статті, матеріали студентських проектів, дипломи тощо. Комісія протягом п’яти робочих
днів розглядає надані документи, проводить співбесіду зі здобувачем та /або перезараховує результати навчання,
або призначає контрольні заходи для їх підтвердження. Комісія встановлює терміни для підготовки до проходження
контрольних заходів здобувачем для їх підтвердження та встановлює дату проведення контролю. Для підготовки до
заліку або екзамену здобувачеві надається до 20 календарних днів. Для виконання курсової роботи (проекту) – до 30
днів, відповідно до п.2 встановлених правил даного положення. Під час фокус-груп з аспірантами ЕГ не вдалося
з’ясувати прикладів такого зарахування.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

На офіційному веб-сайті університету розміщені зрозумілі та чіткі правила прийому для вступників, що враховують
особливості ОНП Атомна енергетика. Діють чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання отриманих в
інших закладах освіти, зокрема і в закордонних для всіх учасників освітнього процесу.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.

«Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у
неформальній та інформальній освіті» на думку ЕГ містить досить складну процедуру визнання отриманих
результатів навчання, здобутих у неформальній освіті (створення комісії із залученням директора інституту,
п’ятиденний розгляд документів, за потреби необхідність повторних контрольних заходів, і тд.), що значно
ускладнює на виході для здобувача процес такого зарахування результатів. ЕГ рекомендує: Переглянути діюче
«Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у
неформальній та інформальній освіті» та спростити процедуру зарахування результатів, здобутих у неформальній
освіті для здобувачів вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Враховуючи сильні сторони, а саме: зрозумілі для вступників (громадян України та іноземців) правила прийому;
чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання отриманих в інших закладах освіти; наявність та
доступність всіх необхідних положень, що стосуються Критерію 3; та недолік - складну процедуру визнання
отриманих результатів навчання, здобутих у неформальній освіті «Положення про порядок визнання результатів
навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у неформальній та інформальній освіті», можна вважати
його несуттєвим, оскільки, положення про неформальну освіту існує, та при потребі може бути застосоване до
визнання відповідних результатів. Отже, ЕГ вирішила встановити рівень відповідності В за Критерієм 3.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Аналіз робочих програм освітніх компонент, дозволив встановити, що форми та методи навчання і викладання
забезпечують досягненню цілей та програмних результатів навчання, прописаних в ОНП Атомна енергетика 2020
року. Форми та методи навчання і викладання регламентуються п.2 - 4 «Положення про організацію освітнього
процесу в Одеському національному політехнічному університеті»
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_oop_2019_1.pdf). Навчання здійснюються за
денною та заочною формами, освітній процес передбачає: навчальні заняття, самостійну роботу, практичну
підготовку, контрольні заходи. Згідно «Положення про самостійну роботу здобувачів вищої освіти в ОНПУ»
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_samostiynu_robotu_studentiv.pdf)
самостійна робота по кожній дисципліні повинна складати не менше 50% від загальної кількості годин, що
виконується представленим переліком освітніх компонент програми. Дисципліни вільного вибору, в обсязі 26.7%
забезпечують принципи академічної свободи, що було підтверджено під час фокус-групи з аспірантами. Методи
навчання як приклад, в лабораторії “Машинний зал” дозволяють аспірантам здобути практичних навичок, так
наприклад стенд ТВЗ дозволяє виконати лабораторні роботи по курсу ”Ядерні реактори”; експериментальний стенд,
де проводилися дослідження теплогідравлічної нестійкості ТВЕЛів ядерного реактору (частина результатів
дослідження пішли в докторську дисертацію Погосова О.Ю.). Деякі викладачі намагаються подавати матеріал таким
чином, щоб аспіранти могли продумувати всі можливі шляхи рішення, що провокує на певні відкриття, також в
університеті є інтерактивний клас, де проводяться заняття, пов’язані з надійністю та безпекою функціонування АЕС.
Під час карантинних обмежень викладання матеріалу для здобувачів ВО перейшло в дистанційний формат (Google
class, Zoom, Moodle). Оскільки групи за даною ОНП є малочисельними, то навчання відбувалося в змішаній формі. В
кінці семестру по завершенні дисципліни аспіранти проходять коротке опитування щодо задоволення якості
викладання по ній. Здобувачі ВО також беруть участь у літніх школах, так наприклад у липні 2018 року був
проведений такий захід в м. Одеса сумісно з Туреччиною «International nuclear summer school», куди залучалися
аспіранти.

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).
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Інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання міститься в ОНП Атомна енергетика.
Інформація щодо порядку та критеріїв оцінювання по окремим освітнім компонентам доводиться на перших
заняттях особисто викладачем, а також міститься в робочих програмах дисциплін за посиланням
(https://op.edu.ua/education/programs/phd-143-0) в розділі «Освітні компоненти програми (план підготовки)». На
офіційному веб-сайті, у вільному доступі знаходиться актуальна інформація щодо ОНП та робочих програм. Під час
спілкування зі здобувачами ЕГ переконалася в їх обізнаності стосовно ОНП, робочих програмах дисциплін. Один із
здобувачів брав участь у проєктуванні мети діючої ОНП 2020 року, що підтверджує доступність та зрозумілість
інформації для здобувачів вищої освіти.

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

На кафедрі атомних електростанцій та кафедрі технології води та палива, що забезпечують реалізацію даної ОНП,
аспіранти залучаються до виконання держбюджетних НДР. Наприклад, аспірант Мазурок працював у якості
керівника госпдоговірної роботи №1768-42 «Розробка методологічних підходів до виконання теплогідравлічних та
імовірнісних розрахунків для оцінки технічного стану та перепризначення терміну експлуатації реактора
енергоблоку № 3 ОП ЮУАЭС», а також всі аспіранти за даною ОНП брали участь у держбюджетній роботі НДР №
124-42 «Дослідження можливостей удосконалення сучасних енерготехнологій і подальшої модернізації основного та
допоміжного обладнання АЕС» № ДР 0116U004924 (2016 -2020 рр.) (дані щодо такого залучення були надані
гарантом в особистому кабінеті акредитаційної справи). Державний університет «Одеська політехніка» надає
можливість проводити апробацію своїх результатів на щорічній кафедральній конференції, куди активно
залучаються здобувачі ВО, на конференції на базі Харківського університету, щорічній конференції НАЕК
«Енергоатом». Публікуються дослідження в ДНТЦ ЯРБ та інші журнали. ЗВО також надає можливість здобувачам
брати участь в стажуванні, міжнародних проєктах, наприклад в Чехії зі стипендією (інформація була надана
викладачем під час зустрічі), але прикладів закордонного стажування або поїздок за кордон по програмам обміну за
участю аспірантів виявлено не було.

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

Переважна частина викладачів кафедр мають міжнародне стажування або поїздки на наукові семінари: в
університеті м. Токіо (Японія), в м. Циндао (Китай), в м. Лондон (Англія), в м. Париж (Франція). Отримані знання
впроваджуються в публікаціях – переважна більшість викладачів, що залучені до викладання дисциплін мають за
останні 5 років публікації, що включені до наукометричних баз даних Scopus та WoS (ЕГ був продемонстрований
роздрукований збірник публікацій), а також в дисциплінах професійного спрямування (приклади наведено в звіті
самооцінювання), що підтвердили викладачі під час фокус-групи з ними. Наприклад, наразі відбувається
підвищення інтересу до розвитку реакторних установок малої потужності. Освітлення цього процесу знайшло
відображення в ОК «Сучасні методи перетворення ядерної енергії», де має місце тема, яка розглядає small modular
reactors (SMR) підтвердженням такого втілення та продовження цього напряму є тема дослідження одного з
аспірантів «Удосконалення конструкції парогенератору для АЕС малої потужності». Була введена ОК “Фізична
ядерна безпека” для аспірантів після проходження викладачами кафедри АЕС відповідного стажування. Оновлення
змісту дисципліни затверджується на науковому семінарі та на засіданні кафедри.

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

Державний університет «Одеська політехніка» має багато іноземних закладів-партнерів, сумісних проєктів,
міжнародних програм (https://op.edu.ua/international). Зокрема, що стосується ОНП Атомна енергетика університет
є: 1. Членом ENEN (європейська мережа ядерної освіти); 2. Членом Регіональної мережі ядерної освіти STARNET,
штаб-квартира м. Відень; 3. Членом International Nuclear Security Education Network (INSEN). На базі Одеської
політехніки проводяться літні школи із залученням іноземних партнерів. ЗВО активно залучає здобувачів-
іноземців, як приклад один із аспірантів на даній ОНП є іноземцем із Китаю. Викладачі даної ОНП активно
користуються можливостями міжнародного стажування (наведено в п.4 даного Критерію). В свою чергу здобувачі
ВО не виявляють бажання до поїздок за кордон в рамках навчання.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми та методи навчання зрозуміло і чітко прописані у відповідних положеннях, що відповідають
студентоцентрованому підходу та академічній свободі здобувачів ВО, а також забезпечують цілі та ПРН, що
передбачені ОНП. Інформація щодо цілей, змісту ПРН, а також критеріїв оцінювання є доступною, актуальною та
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зрозумілою для здобувачів ВО, з якою вони ознайомлені. Кафедра бере участь у НДР та наукових проєктах, до яких
залучені як викладачі, так і аспіранти. Викладачі оновлюють зміст освітніх компонентів на основі наукових
досягнень здобутих як в Україні, так і за кордоном під час стажування. Співпраця ЗВО із багатьма закладами-
партнерами, участь у сумісних проєктах та міжнародних програмах, зокрема членство у: ENEN, STARNET, INSEN.

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

Низька активність здобувачів ВО до участі у міжнародних проєктах та академічній мобільності. ЕГ рекомендує
більш активно залучати здобувачів до міжнародних проєктів, навчанню за кордоном, до міжнародних грантів.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Враховуючи сильні сторони: зрозумілі форми та методи навчання, що відповідають студентоцентрованому підходу
та академічній свободі здобувачів і забезпечують цілі та ПРН; завчасна та доступна інформація щодо цілей, змісту
ПРН та критеріїв оцінювання; участь викладачів і аспірантів у НДР та наукових проєктах; оновлення змісту
дисциплін на основі наукових досягнень; членство у провідних організаціях атомної енергетики. Та враховуючи
слабку сторону, а саме низьку активність аспірантів до участі у міжнародних проєктах та навчання за кордоном,
можна вважати її несуттєвим недоліком, оскільки заклад та кафедра надають таку можливість, пропонуючи участь у
міжнародних проєктах, ЕГ вирішила встановити рівень відповідності В за Критерієм 4.

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

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Форми контрольних заходів та їх оцінювання регулюються відповідно п.5 та п.6 «Положення про організацію
освітнього процесу в Одеському національному політехнічному університеті»
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_oop_2019_1.pdf), «Положенням про
організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої
освіти з навчальної дисципліни» (https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf).
Відповідно існує: поточний контроль, підсумковий контроль та атестація, а також один раз на рік в кінці
навчального року проходить проміжне звітування аспірантів на засіданні кафедри з звітом про виконану аспірантом
роботу та витягом із засідання кафедри та рідше на науковому семінарі у формі презентації зі звітом виконаної
роботи, що потім подається до відділу аспірантури. В даних положеннях інформація наведена чітко та дозволяє
встановити досягнення результатів навчання по кожному освітньому компоненту. Критерії оцінювання дисциплін
та форми контрольних заходів наведені в робочих програмах по кожному ОК
(https://op.edu.ua/education/programs/phd-143-0), а також інформація для аспірантів стосовно контрольних заходів
публікується на веб-сайті університету (https://op.edu.ua/calendar-asp). Під час фокус-груп було з’ясовано, що форми
контрольних заходів та критерії оцінювання є зрозумілими для здобувачів та доводяться до відома також
викладачами на перших заняттях з відповідної дисципліни.

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

Стандарт вищої освіти за ОНП Атомна енергетика відсутній. Атестація здобувачів за третім освітньо-науковим
рівнем вищої освіти відбувається у формі публічного захисту з утворенням разової вченої ради відповідно до
«Положення щодо порядку присудження ступеня доктора філософії в Одеському національному політехнічному
університеті»
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_shchodo_prysudzhennya_stupenya_df.pdf).

Сторінка 13



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

Правила проведення контрольних заходів наведені в п.5 «Положення про організацію освітнього процесу в
Університеті» (https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_oop_2019_1.pdf); п.2 та п.4
(порядок оскарження результатів контрольних заходів та їх повторного проходження) «Положення про організацію
та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з
навчальної дисципліни» (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf). Для атестації та
присудження ступеня доктора філософії діє «Положення щодо порядку присудження ступеня доктора філософії в
Університеті»
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_shchodo_prysudzhennya_stupenya_df.pdf).
Вище наведені положення є доступними, оскільки розміщені на офіційному веб-сайті, визначають порядок
оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, що наведено у відповідному пункті
положення. Об’єктивність екзаменаторів насамперед забезпечується двома особами під час проведення екзамену,
що наведено в звіті саооцінювання та було підтверджено під час фокус-груп, також неупереджене ставлення
викладачів до здобувачів забезпечується статтями 4,8,11 «Кодексу професійної етики та поведінки працівників
Одеського національного політехнічного університету»
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/kodeks_49.pdf). Для запобігання конфлікту інтересів є
відповідний Наказ №24 «Про заходи щодо недопущення корупційних проявів та запобігання конфлікту інтересів»
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/nakaz_24_vid_03.05.2017.pdf). Під час фокус-груп
з’ясувалося, що прикладів незгоди або оскарження результатів контрольних заходів за даною ОНП не було, під час
такої ситуації аспіранти готові вирішувати дане питання спочатку з викладачем, але якщо це не виходить, то
звертатися до свого наукового керівника або гаранта.

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.

В закладі діє «Положення про академічну доброчесність Одеського національного політехнічного університету»
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polojennyyaa.pdf). Перевірка на текстові запозичення в
університеті здійснюється антиплагіатною системою Strikeplagiarism (https://op.edu.ua/staff/anti-plagiarism).
Наукові роботи, що публікуються у науковому збірнику університету, курсові, кваліфікаційні роботи, а також
методичні вказівки проходять перевірку на антиплагіат за допомогою вище наведеної системи. Діє група по
сприянню академічної доброчесності. Для аспірантів, які суміщають навчання з викладацькою діяльністю діє
щорічний курс, який проводить проф. Семенова «Професійна педагогічна майстерність викладача», в якому
присутні лекції щодо дотримання академічної доброчесності. На кафедрі також проводяться для здобувачів
кураторські години щодо дотримання академічної доброчесності, що було підтверджено гарантом. В ЗВО був
випадок відрахування здобувача через недотримання академічної доброчесності, але на іншій ОП, що вказує на
дієвість наявних процедур. Під час проведення фокус-груп із викладачами та аспірантами у ЕГ сформувалося
враження про розуміння та відповідальне ставлення стосовно політики дотримання академічної доброчесності
серед усіх учасників освітнього процесу, а також на рівні кожного структурного підрозділу, що сприяє загальній
культурі якості в університеті.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання чітко прописані у відповідних положеннях доносяться до
здобувачів заздалегідь та забезпечують необхідний рівень перевірки знань під час здійснення освітнього процесу.
Правила проведення контрольних заходів забезпечують об’єктивність екзаменаторів, включають процедури
запобігання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження та повторного їх проходження, та дотримання як
викладачами, так і здобувачами ВО. В ЗВО діє положення з дотримання академічної доброчесності та антиплагіатна
система Strikeplagiarism. В університеті сформована загальна культура якості з дотримання академічної
доброчесності

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

Проміжне оцінювання аспірантів щодо виконання наукової та освітньої складової проходить раз на рік в кінці
навчального року, зазвичай на засіданні кафедри у вигляді звіту, рідше на засіданні наукового семінару з
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презентацією. ЕГ рекомендує частіше представляти результати виконаної роботи аспірантів в інтерактивній формі з
використанням мультимедійних засобів відображення (наприклад у вигляді презентації), що дозволить присутнім
більш чітко розуміти представлені результати та продуктивніше вести обговорення.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Враховуючи сильні сторони, а саме: чітко визначені форми контрольних заходів та правила їх проведення, що
забезпечують об’єктивність екзаменаторів, включають процедури запобігання конфлікту інтересів, визначають
порядок оскарження та повторного їх проходження, а також загально сформованої культури якості з дотримання
академічної доброчесності та наявним інструментам протидії плагіату (система Strikeplagiarism), які є дієвими. Та
враховуючи недолік: проведення проміжного оцінювання аспірантів щодо виконання наукової та освітньої
складової індивідуального плану зазвичай без представлення презентації, що не так наглядно та інформативно
відображає обсяг виконаної роботи для обговорення, можна вважати як несуттєвий, оскільки все ж таки
обговорення результатів аспіранта з академічним персоналом присутнє і звіт заслуховується. Враховуючи сильні
сторони та незначний недолік, ЕГ вирішила встановити рівень відповідності В за Критерієм 5.

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.

При перевірці відомостей з самооціювання (Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП вивчення фактичних
документів та проведення зустрічей з завідувачами кафедрою, гарантом освітньої програми та викладачами
з'ясовано, що всі викладачі є кваліфікованими зі спеціальності 143 Атомна енергетика. Наукові та навчально-
методичні-праці їх відповідають напрямку освітньої програми та дисциплінам, які вони викладають. На освітній
програмі задіяні 13 докторів наук Кравченко В.П., Кишнєвський В. П., Корольов О.В., Погосов О.Ю., Скалозубов В.І.,
Барбашев С.І., Комаров Ю.О., Дубковський В.О., Маслов О.В., Козлов І.Л, Семенова А.В., Афанасьєв О.І., Усов А.В.,
інші викладачі мають науковий ступінь кандидата технічних наук. Всі викладачі задоволені закріпленими за ними
освітніми компонентами, постійно їх удосконалюють , що сприяє досягненню визначених ОП цілей та програмних
результатів навчання. Також викладачі набувають досвід при стажуванні та підвищенні кваліфікації та участі у
реальних проектах та спілкуванню з колегами науковцями-атомниками у вищих навчальних закладах України,
США, Великої Британії, Китаю, Чехії, Швеції, Туреччини, Вірменії у тому числі шляхом участі в міжнародних
конференціях, семінарах, симпозіумах, а також шляхом постійних контактів з МАГАТЕ (приклад надано ЗВО на
запит ЕГ в електронній системі Національного агентства, Додаткова інформація ДУ Одеська політехніка 143
акредитація). Також співробітники атомних електростанцій проходять стажування на кафедрах, задіяних в ОП
(приклади договорів з ВП “ЮАЕС” та ін. були представлені ЕГ). Це свідчить про високу академічну і професійну
кваліфікацію викладачів. Університет надав інформацію ЕГ щодо участі в міжнародних проектах (відповідь від
31.08.21 р. в електронній системі Національного агентства). Безпосередньо за даною ОНП Університет є: 1. Членом
ENEN (європейська мережа ядерної освіти); 2. Членом Регіональної мережі ядерної освіти STARNET, штаб-квартира
м. Відень; 3. Членом International Nuclear Security Education Network (INSEN). З інформацією про перелік
спеціалізованих міжнародних організацій у сфері освіти і науки з атомної енергетики, членами яких є Університет
або співробітники можна ознайомитись на сайті https://op.edu.ua/international . Однак при спілкуванні з фокус-
групами здобувачів з’ясовано, що вони не в достатній мірі інформовані про досягнення викладачів та участі їх у
міжнародних наукових проєктах (програмах, організаціях). Висновок: кваліфікація викладачів забезпечує
досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів навчання

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

При спілкуванні з сервісними службами, академічним персоналом та гарантом ОП виявлено, що конкурсний відбір
проводиться згідно діючого положення https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/npp-2019.pdf
відкрито, об’єктивно та обґрунтовано щодо кандидатів на вакантні посади. Конкурс на заміщення посади науково-
педагогічного працівника оголошується не пізніше, ніж через два місяці після набуття нею статусу вакантної,
завідувача кафедри - три місяці. Враховуються кваліфікаційні критерії відповідно до спеціальності — кваліфікація
особи, підтверджена документом про освіту чи науковий ступінь із відповідної спеціальності або підтверджена
науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю за відповідною спеціальністю.
При конкурсному відборі може пропонуватися провести відкриту лекцію, з метою з’ясування кваліфікації
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викладача. Перевірено, що гарант ОП має вплив на підбір НПП на ОП, які могли б забезпечити якісне викладання
вказаних дисциплін або з зазначенням критеріїв та вимог, яким повинні їм відповідати. Висновок. процедури
конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму
для успішної реалізації освітньої програми.

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

У результаті проведених зустрічей з зацікавленими особами з'ясовано, що позиції і потреби роботодавців
враховуються та вони залучаються до організації та реалізації процесу навчання. Роботодавці брали участь при
розробці освітньої програми. Всі пропозиції роботодавців враховуються в освітній програмі та навчальному плані.
Існують угоди з ДНТЦ ЯРБ, ДНІЦ СКАР та МГЕІ ім. А.Д.Сахарова про науково-технічне співробітництво, які
передбачають поєднання навчального процесу з виробничої діяльністю, участь у практичній підготовці аспірантів,
спільне використання натурного і лабораторного обладнання (були надані гарантом експертній групі в особистому
кабінеті акредитаційної справи). Аспіранти та випускники ОП заочної форми також є роботодавцями, і вони
долучаються до освітнього процесу шляхом проведення лекцій і консультацій для інших здобувачів ОП. Це
підтвердили при зустрічах здобувачі М.П. Вишемірський, А.Ю.Тихомиров та випускник ОП О.С.Мазурок, який
успішно захистився у 2020 році. У 2019 р. в ОНПУ був проведений цикл лекцій ведучими фахівцями ДП НАЕК
«Енергоатом» для аспірантів та студентів спеціальності 143 - Атомна енергетика: президентом ДП НАЕК
«Енергоатом» Недашковським Ю.О. (про лідерство та основні перспективи розвитку Компанії); віце-президентами
та головними фахівцями (про диверсифікацію ядерного палива, показники безпеки та ефективності АЕС України).
На території Університету розміщено Одеське відділення науково-технічної підтримки НТЦ ДП НАЕК
«Енергоатом» (орендує частину приміщень). При спілкуванні співробітники М.Галацан та В.Запорожан
підтвердили, що вони виступають роботодавцями для аспірантів ОП, а для здобувачів вони проводять лекції і
консультації, надають науково-технічний супровід щодо розрахункового обґрунтування. Висновок. Роботодавці
залучаються до організації та реалізації освітнього процесу

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

При спілкуванні з роботодавцями, академічною спільнотою та гарантом ОП з’ясовано, що в рамках аудиторних
занять проводиться ознайомлення з об’єктами атомної енергетики, де професіонали-практики доводять аспірантам
інформацію про пристрій, принцип роботи, демонструють їх реальну роботу та ін. Частина цих професіоналів-
практиків також є роботодавцями майбутніх випускників. Генеральний директор Рівненської АЕС П. Я.Павлишин
виступив з доповіддю про актуальність наукових досліджень щодо підвищення надійності гідравлічної арматури
атомних електричних станцій у рамках аудиторних занять аспірантів . Протягом 2015-2019 рр. з доповідями для
студентів та аспірантів про сучасні технології водопідготовки та водно-хімічних режимів АЕС виступав Головний
спеціаліст-хімік ДП НАЕК «Енергоатом» О.В. Архіпенко. Також аудиторні заняття проводять викладачі, які є
професіоналами-експертами в галузі атомної енергетики, ядерної фізики та безпеки (відомості з самооцінювання.
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП). На території Університету розміщено Одеське відділення
науково-технічної підтримки НТЦ ДП НАЕК «Енергоатом» (орендує частину приміщень). При спілкуванні
співробітники М.Галацан та В.Запорожан підтвердили, що викладачі і здобувачі мають можливість прослухати
лекції, відділення отримало спеціальний тренажер, який імітує роботу енергоблоку, де аспіранти будуть мати
можливість проходити практичні заняття. Висновок. Професіонали-практики, роботодавці, експерти в галузі
атомної енергетики, ядерної фізики та безпеки залучаються для проведення аудиторних занять.

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

У рамках спілкування з фокус-групами керівництва, викладачів та завідувачами випускових кафедр з’ясовано, що
університет має систему підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Університет
забезпечує підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників не рідше
одного разу на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати. Метою підвищення кваліфікації науково-
педагогічних і педагогічних працівників університету є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у
галузі освіти та забезпечення якості освіти. Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна заочна,
дистанційна), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. Основними видами підвищення кваліфікації є:
навчання за програмою підвищення кваліфікації; стажування; участь у семінарах, практикумах, тренінгах,
вебінарах, майстер-класах тощо. Процедура підвищення кваліфікації, можливі форми її проведення та необхідна
звітність за результатами підвищення кваліфікації викладені в «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і
науково-педагогічних працівників» університету"
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/poryadok_pidvyshchennya_kvalifikaciyi_2020p_0.pdf.
Викладачі самостійно обирають конкретні форми, види, напрями підвищення кваліфікації та організації. Викладачі
мають можливість відвідувати, об'єкти атомної енергетики, закордонні університети США, Великої Британії, Китаю,
Чехії, Швеції, Туреччини, Вірменії у тому числі шляхом участі в міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах,
а також шляхом постійних контактів з МАГАТЕ. Університет є членом Регіональної мережі ядерної освіти STAR-NET
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(Відень). Викладачі кафедри АЕС приймали участь у школах з фізичної ядерної безпеки у Kings Сollege (London).
Приклади відряджень викладачів: - проф. Кравченка В.П. до Анкарського, університету (Туреччина), МАГАТЕ
(Австрія, Відень), тощо;- проф. Дубковського В.О. до державного інституту CNEIC (Китай, Пекін); - проф. Корольов
О.В. до державного інституту CNEIC (Китай, Пекін), Рівненська АЕС (Україна, Вараш); -проф. Погосова О.Ю. до
Токійського університету (Японія, Токіо), на Запорізьку АЕС (Україна, Енергодар) та ін. Висновок. Університет
сприяє професійному розвитку викладачів, як через власні програми так і в співпраці з іншими організаціями, у
тому числі - міжнародними

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У рамках спілкування з фокус-групами керівництва, викладачів та завідувачами випускових кафедр з’ясовано, що
університет стимулює розвиток викладацької майстерності. Проводиться рейтингове оцінювання, де визначаються
кращі викладачі, кафедри, інститути та реалізуються відповідні заходи морального і матеріального заохочення
конкретних осіб з числа науково-педагогічних працівників. Визначаються найкращі підручники, посібники,
монографії. Переможці нагороджуються дипломами, грамотами та грошовими преміями. В університеті створено
«Центр педагогічної майстерності». Щорічно Центр проводить семінари для науково-педагогічних і педагогічних
працівників університету з актуальних питань педагогічної майстерності, інноваційних методів навчання,
академічної доброчесності та ін. Випускниками школи-семінару «Педагогічна майстерність» є викладачі за ОП
проф. Кравченко В.П., проф. Погосов О.Ю., який отримав відповідне свідоцтво про підвищення кваліфікації за
результатами виконаної кваліфікаційної роботи http://dspace.op.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6509/1/127-
142.pdf. В Університеті проводяться курси для викладачів з дистанційного навчання, які закінчили проф.
Дубковський В.О., проф. Кіров В.С. Університет може надати матеріальну допомогу для придбання путівки на
оздоровлення викладача, наприклад, у спортивно-оздоровчому таборі університету «Чайка». Висновок. Процедури
морального і матеріального заохочення прозорі, засновані на принципі рейтинговості. Також проводяться різні
конкурси, які стимулюють розвиток викладацької майстерності. Створено спеціальний «Центр педагогічної
майстерності», який сприяє її розвитку.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Потужний кваліфікований колектив викладачів на ОП (10 докторів наук зі спеціальності на випусковій кафедрі, 3
доктори наук з інших кафедр), кваліфікація яких забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей
та програмних результатів навчання. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють
забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми. Гарна практика
залучення роботодавців, професіоналів-практиків, експертів в галузі атомної енергетики, ядерної фізики та безпеки
до проведення занять та освітнього процесу на освітній програмі. Університет сприяє професійному розвитку
викладачів, як через власні програми так і в співпраці з іншими організаціями, у тому числі – міжнародними.
Процедури морального і матеріального заохочення прозорі, засновані на принципі рейтинговості. Також
проводяться різні конкурси, які стимулюють розвиток викладацької майстерності. Створено спеціальний «Центр
педагогічної майстерності», який сприяє її розвитку.

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

Здобувачі не в достатній мірі інформовані про досягнення викладачів та участі їх у міжнародних наукових проєктах,
спеціалізованих організаціях з атомної енергетики. ЕГ рекомендує поліпшити інформування аспірантів про
досягнення викладачів та участі їх у міжнародних наукових проєктах (програмах, організаціях).

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Сильні сторони освітньої програми: потужний кваліфікований колектив викладачів, який формується через прозорі
процедури конкурсного добору, залучення роботодавців, професіоналів-практиків, експертів в галузі атомної
енергетики, ядерної фізики та безпеки, система професійного розвитку, рейтингова система, стимулювання
розвитку викладацької майстерності, переважають над недоліком недостатності інформування аспірантів про
досягнення викладачів та участі їх у міжнародних наукових проєктах (програмах, організаціях). Таким чином,
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освітня програма відповідає визначеному критерію, а вищезазначений недолік не є суттєвим та і носить
рекомендаційний характер.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Підготовка аспірантів за ОП Атомна енергетика відбувається на базі двох кафедр, а саме: кафедри Атомні
електричні станції та кафедри Технології води та палива. Кожна кафедра, залучена до реалізації ОП, представила
свій перелік матеріально-технічних ресурсів що використовується для підготовки аспірантів. Так кафедра Атомні
електричні станції має в своєму розпорядженні наступні приміщення: Лабораторія дозиметрії та захисту від
іонізуючого випромінювання; Лабораторія матеріалів ядерної техніки; Лабораторія ядерної та нейтронної фізики;
Машинний зал та Комп’ютерний клас. В той самий час кафедра Технології води та палива використовує для
підготовки аспірантів наступні приміщення: Лабораторія теоретичних основ хіміко технологічних процесів,
технологій іонного обміну; Лабораторія сучасних мембранних технологій очищення води; Комп'ютерний клас;
Лабораторія водних режимів та кондиціювання води; Лабораторія оборотних систем охолодження; Лабораторія
корозії металів, хімічної очистки енергообладнання та хімконтролю. Під час огляду матеріально-технічної бази
Університету експертна група отримала підтвердження, що аспіранти та викладачі мають доступ до фондів
бібліотеки, авторизовані користувачі до науково-метричних баз SCOPUS та Web of Science; періодичних видань
(Вопросы атомной науки и техники; Інтегровані технології та енергозбереження; Наносистеми, наноматеріали,
нанотехнології; Наука і техніка; Ядерна та радіаційна безпека; Наука та інновації; Ядерна енергетика та довкілля (до
2020 р.); Ядерна фізика та енергетика). Аудиторії обладнані мультимедійними засобами, в університеті наявний
безкоштовний доступ до мережі Інтернет. Методичне забезпечення наявне як у друкованому, так і в електронному
вигляді та міститься на сайті кафедри для кожної дисципліни Навчальні дисципліни | Кафедра атомних
електростанцій (op.edu.ua). Висновок. Університет має потужні матеріально-технічні ресурси (особливо лабораторії,
що є важливим для виконання наукової складової ОП аспірантами). Також навчально-методичне забезпечення
дозволяє досягти результатів, заявлених у ОП.

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.

Експертною групою встановлено, що в університеті забезпечено безоплатний доступ, як здобувачів вищої освіти, так
і науково-педагогічних працівників до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів. В університеті
наявний безкоштовний Wi-fi, завдяки якому до мереж університету можуть підключитися усі учасники освітнього
процесу. Аспіранти мають можливість використовувати матеріали курсів у своєму навчанні через Інтернет та
спілкуватися з викладачами у режимі онлайн (форуми, повідомлення системи MOODLE, електронне листування,
тощо). Під час спілкування зі аспірантською фокус-групою та студентським самоврядуванням цей факт
підтверджено.

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.

Під час зустрічі з аспірантами та науково-педагогічними працівниками було підтверджено що в Університеті
створена та функціонує система забезпечення безпеки життя та здоров’я учасників освітнього процесу, а саме: -
проводяться інструктажі з техніки безпеки, організовано всі необхідні протиепідемічні заходи
(https://opu.ua/news/3070), https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/vkazivka_10-u.pdf); - в
приміщеннях кафедр АЕС та ТВП було проведено ремонт; - щорічно проводиться перевірка стану лабораторій та
умов безпечного їх застосування (https://opu.ua/document/2500); - затверджена і введена в дію соціальна підтримка
здобувачів вищої освіти та працівників (https://opu.ua/document/2539); - створена група соціально-психологічної
підтримки (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/508-v.pdf); - нормативно-правовими актами ЗВО
регулюються протидії булінгу та іншому насильству (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/49-
p.pdf); - та ін. Висновок. Незважаючи на те, що під час зустрічі з аспірантами та студентським самоврядуванням було
з’ясовано, що група соціально-психологічної підтримки не проводить анкетування систематично з приводу
психологічного стану аспірантів та викладачів, експертна група вважає що освітнє середовище дозволяє
задовольнити потреби та інтереси аспірантів.

4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.
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В університеті на достатньому рівні забезпечена освітня, організаційна, консультативна та соціальна підтримка
здобувачів вищої освіти. Наприклад, в відомостях про самооцінювання механізм освітньої підтримки представлений
як система передачі здобувачам навчальної інформації шляхом аудиторних занять та шляхом особистих
консультувань викладачами і дистанційними засобами навчання. Механізм організаційної підтримки полягає в
забезпеченні організації навчального процесу шляхом розробки розкладу занять та контролювання дотримання
учасниками освітнього процесу цього розкладу, утриманням аудиторій у належному стані та ін. Механізм
інформаційної підтримки полягає в забезпеченні: по-перше, зберігання інформації, яка є необхідною для
навчального процесу, і це відбувається завдяки роботі бібліотеки та офіційного сайту, а по-друге – передачі
інформації каналами зв’язку, з використанням інтернет ресурсів, із забезпеченням доступності інформації.
Механізм консультативної підтримки полягає у використанні можливостей спілкування викладачів та здобувачів
освіти. Безпосередній контакт викладачів і здобувачів або дистанційне спілкування може відбуватися в аудиторії чи
шляхом спілкування за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. Механізм соціальної підтримки працює
шляхом бесід зі здобувачами та порадами щодо їх соціальних проблем, якщо такі існують. Проте, незважаючи на
доволі потужну підтримку аспірантів, має місце недостатнє інформування аспірантів (наприклад, аспіранти майже
не користуються інформацією розміщеною на офіційному сайті університету, надаючи перевагу отримання
інформації безпосередньо від своїх наукових керівників). Водночас, під час зустрічі із здобувачами вищої освіти було
з’ясовано, що вони задоволені якістю освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної
підтримки, яка забезпечується в університеті. Висновок. Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та
соціальна підтримка аспірантів забезпечена на достатньому рівні. Для більш якісного і швидкого інформування
щодо різноманітних новин та заходів рекомендовано додатково до офіційних ресурсів створити групи у інтернет-
мережах та залучити до них аспірантів.

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

Експертною групою встановлено, що за освітньою програмою не має здобувачів із особливими освітніми потребами.
Проте в університеті для таких людей створюються особливі умови, наприклад – індивідуальний режим навчання,
індивідуальні завдання задля задоволення особливих потреб, індивідуальний психологічний мікроклімат
спілкування. В ЗВО існує група психологічно-педагогічного супроводу інклюзивного навчання
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/509-v.pdf). Навчання осіб з особливими освітніми потребами
здійснюється згідно з «Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами
у Одеському національному політехнічному університеті»
https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/inclosed-2019.pdf.

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 затверджені наступні процедури щодо вирішення конфліктних ситуацій: Кодекс професійної етики
(https://opu.ua/document/2436); Положення про постійно діючу університетську комісію з етики та управлінням
конфліктами (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-74.pdf); Положення про інститутську
(факультетську) комісію з етики та управління конфліктами
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-16.pdf); Наказ про створення кафедральних комісій з
академічної доброчесності та інститутських (факультетських) комісій з етики та управлінні конфліктами
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/37_0.pdf); Антикорупційна програма
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/ap-2018-2020.pdf). З метою створення освітнього
середовища, вільного від будь-яких форм насильства, зменшення рівня конфліктів між учасниками освітнього
процесу в Університеті здійснюється наступна робота: аспіранти першого курсу проходять адаптаційний курс, під
час якого викладачі, студенти старших курсів проводять бесіди на теми поведінки в Університеті, доводять до них їх
права і обов’язки, про дії у разі виникнення життєвих труднощів, куди необхідно звернутися за допомогою, про
першу домедичну допомогу; завідувач аспірантури проводить систематичний інструктаж здобувачів щодо правил
безпечної поведінки особистості, формування навичок уникнення потенційних ризиків та небезпек, а також
навичок подолання труднощів у житті; з метою поліпшення освітнього середовища проводяться моніторингове
анкетування здобувачів (анонімне). Результати спілкування з фокус-групами дозволяє стверджувати, що всі
учасники освітнього процесу обізнані з процедурами вирішення конфліктних ситуацій та свідомі щодо можливих
наслідків здійснення протиправних дій. Випадків конфліктних ситуацій (включаючи ситуації, пов’язані із
сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією) не виявлено.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.
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Експертна група вважає, що фінансові та матеріально-технічні ресурси і навчально-методичне забезпечення ОП
«Атомна енергетика» забезпечують досягнення визначених цілей та програмних результатів навчання. Університет
забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до інфраструктури та інформаційних ресурсів,
необхідних для навчання, викладацької та наукової діяльності. Освітнє середовище є безпечним для життя та
здоров’я аспірантів, дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси. ЗВО забезпечує освітню, організаційну,
інформаційну, консультативну та соціальну підтримку аспірантів. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури
вирішення конфліктних ситуацій, яка є доступною для всіх учасників освітнього процесу та дотримується під час
реалізації ОП.

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

Для більш якісного і швидкого інформування щодо різноманітних новин та заходів рекомендовано додатково до
офіційних ресурсів створити групи у інтернет-мережах та залучити до них аспірантів. Також, ЕГ рекомендує групі
соціально-психологічної підтримки систематично проводити анкетування з приводу психологічного стану
аспірантів та викладачів.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Сильні сторони освітньої програми: потужні матеріально-технічні ресурси (особливо лабораторії, що є важливим
для виконання наукової складової ОП аспірантами), безоплатний доступ, як здобувачів вищої освіти, так і науково-
педагогічних працівників до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, безпечне освітнє середовище,
переважають над недоліком якісного і швидкого інформування аспірантів. Таким чином, освітня програма та
освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають критерію 7.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

У відомостях про самооцінювання освітньої програми зазначено, що Положенням про систему внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності ЗВО (https://opu.ua/document/2545) освітні програми
розробляються у відповідності до затвердженої «Процедури з розроблення освітніх програм»
(https://opu.ua/document/2334). Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду
ОНП регулюються документом ДП 02-8.1,8.3-2020 (Версія 04) ЗВО, що є у відкритому доступі в мережі Інтернет, на
офіційному сайті Університету і є доступним за посиланням:
https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/doc/proj/proekt_procedury_z_rozrobky_op_versiya_04_suya_dp_02_8.18.
3_2020_onpu.pdf та «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості» (https://opu.ua/document/2545)
відповідно до цілей ОНП із залученням здобувачів освіти, роботодавців, стейкхолдерів. У відповідності до наведених
документів періодичний перегляд освітніх програм здійснювався раз у три роки (2016) та потім щорічно (з 2019).

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.

У відомостях про самооцінювання освітньої програми зазначено, що здобувачі вищої освіти залучені до процесу
періодичного перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості. Прикладами залучення здобувачів вищої
освіти до процесу періодичного перегляду ОНП задля підвищення її якості може служити використання думок
здобувачів Мазурка О.С., Вишемірського М.П, Головченка А.М., Яценка М.В. та ін. Під час спілкування з фокус-
групою аспірантів, здобувачі Мазурк О.С., Вишемірський М.П. та Яценко М.В. підтвердили свою участь в перегляді
ОП, а робоча група та гарант взяли до уваги позицію здобувачів. Також здобувачі освіти можуть доводити свої
пропозиції щодо якості освіти в ЗВО з використанням електронної форми (https://opu.ua/quality/stakeholders).
Внутрішнє забезпечення якості ОНП регламентується Положенням (https://opu.ua/document/2545). Представники
наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених беруть участь у вирішенні проблем
забезпечення якості навчального процесу відповідно до «Положення про наукове товариство студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених»
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(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_2020_nt_sadim.pdf). Вони забезпечують
взаємозв'язок між здобувачами та науково-педагогічними працівниками Університету, опікуються питаннями
освітнього процесу, розвитку наукової кар'єри та публікаційної діяльності, сприяють комунікації здобувачів з
викладачами, відділом аспірантури, іншими підрозділами Університету, представляють інтереси аспірантів у Вченій
раді Університету, конференції трудового колективу Університету.

3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

До перегляду ОП були залучені наступні представники стейкхолдерів: перший заступник директора Державного
підприємства «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування (ДНІЦ СКАР)»
Miнicтepствa eнергетики та захисту довкілля України к.т.н. Інюшев В.В.; заступник директора Державного науково-
технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки к.т.н. Печериця О.В.; головний науковий співробітник Інституту
проблем безпеки АЕС НАН України, д.т.н., професор Пристер Б.С. Висновок. Наразі роботодавці залучені до
обговорення проекту ОП. Водночас Університету рекомендується залучати більш широке коло роботодавців до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнерів.

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

Виявлено, що практика збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування
випускників на рівні Університету не проводилася. Проте, під час спілкування з НПП з’ясовано, що кафедрою
відстежується та враховується інформація щодо подальшого кар’єрного шляху випускників. На зустріч з експертами
прийшов єдиний випускник даної ОП Мазурок О.С., який підтвердив що підтримує контакти з НПП кафедри.
Висновок. Практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників освітньої
програми існує тільки на рівні кафедри. Рекомендується запровадити таку практику і на рівні Університету.

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

У відомостях про самооцінювання освітньої програми зазначено, що представники громадськості, в тому числі і
учасники освітнього процесу, виявили деякі недоліки ОНП і система забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці
недоліки вказівками та доробками щодо їх виправлення. Так до таких недоліків відносяться, наприклад такі, за
якими зроблені зауваження: «Вираз українською мовою некоректний», «за денною та заочною формами навчання –
4 роки». В розділі «Підходи до викладання та навчання»: «підходи до подачі матеріалу та навчанню. В 21 сторіччі
необхідно використовувати любу наявну інформацію із зовнішнього оточення, а також інформацію і з
перспективних і нетрадиційних засобів інформації – телебачення, радіо, інтернет, зустрічі, виставки, живе
спілкування з фахівцями, зайнятими в реальному секторі атомної енергетики» (виконавчий директор «Проектна
компанія – АЕЦ Белене» П. Безпальчук, заст. директора Державного науково-технічного центру з ядерної та
радіаційної безпеки Печериця О.В.) та ін. Окрім того, радою з якості було проведено моніторинг ОНП та
відповідного навчального плану в динаміці та визначено відповідність ОНП сучасним вимогам, врахування
отриманих зауважень та рекомендацій, отриманих під час публічного обговорення проєкту ОНП (протокол № 5 від
26.05.2021 р. засідання Ради з якості).

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

Акредитація ОНП відбувається вперше. Група забезпечення та гарант проводять систематичну роботу щодо
перегляду та обговорення звітів тих ОНП, які вже пройшли акредитацію. Зовнішнє забезпечення якості вищої освіти
з боку Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти, наряду з іншими рекомендаціями, як
характерний демонстраційний приклад, надало можливість (рекомендувало) удосконалити ОНП в аспекті її
наочності – при удосконаленні ОНП додатково розроблена багатоелементна кольорова структурно-логічна схема
викладення навчальних компонент здобувачам освітньо-наукового рівня PhD.

7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.
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У відомостях про самооцінювання освітньої програми наведено кілька прикладів участі представників академічної
спільноти в процедурах внутрішнього забезпечення якості, а саме: - «Відсутня інформація про поточний та
підсумковий контроль по закінченню семестру» (доц. Висоцький Ю.І.). - «В об’єкті діяльності не вказані
компетентності, які здобувач отримає за цією ОНП для підготовки та захисту дисертації PhD» (проф. Скалозубов
В.І.). - Вираз українською "(феномени, явища або проблеми, які вивчаються): методи та засоби атомної
електроенергетики…" вимушує замислитися до якої категорії віднести «методи та засоби» (проф. Дубковський В.О.).
Всі ці та інші зауваження та рекомендації були враховані при удосконаленні ОП. До процесів і процедур
внутрішнього забезпечення якості освіти залучені наступні підрозділи: - Центр з забезпечення якості вищої освіти
ЗВО забезпечує процеси, пов’язані з доведенням інформації до розробників ОНП, що надходить із Національного
Агентства з забезпечення якості вищої освіти та роз’яснює інформацію, та ін. - Навчально-методичний відділ ЗВО
перевіряє відповідність підготовленої документації нормам методичного забезпечення навчального процесу згідно
ОНП. - Рада з якості освітньої діяльності ЗВО (https://opu.ua/about/eqb) здійснює моніторинг ОНП та процедур
підготовки інформації, розглядає загальні питання та надає рекомендації щодо підготовки відповідної документації.
- Вчена Рада НН ІЕКСУ, на засіданнях якої розглядаються та затверджуються наукові звіти, експертні висновки,
методичні роботи, затверджуються теми дисертацій та виконання планів роботи аспірантів за рік. Більш детально
розподіл функціональних повноважень та прав підрозділів ЗВО викладено у відповідних документах Університету
(https://opu.ua/about/regulations, https://opu.ua/).

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Експертна група вважає, що ЗВО дотримується визначених процедур розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду ОП, до уваги беруться зауваження та пропозиції стейкхолдерів. Позиція аспірантів береться
до уваги під час перегляду освітньої програми, вони безпосередньо залучені до процесу періодичного перегляду
освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери. Роботодавці залучені до процесу
періодичного перегляду освітньої програми, система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне
реагування на виявлені недоліки, результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги під
час перегляду освітньої програми. В ЗВО сформована культура якості, яка сприяє розвитку освітньої програми
“Атомна енергетика”.

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

Університету рекомендується залучати більш широке коло роботодавців до процесу періодичного перегляду
освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнерів. Також рекомендується запровадити
практику збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників освітньої програми на
рівні Університету.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Експертна група розглянула питання забезпечення якості ОП «Атомна енергетика», наскільки дієвою є ВСЗЯ у
контексті конкретної ОП. Встановлено, що позиція аспірантів береться до уваги під час перегляду освітньої
програми, вони безпосередньо залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур
забезпечення її якості як партнери. Враховуються побажання та пропозиції стейкхолдерів щодо вдосконалення
освітньої програми, щоб враховувалися потреби регіону та роботодавців. Оскільки суттєвих недоліків за Критерієм 8
не виявлено, а надані рекомендації суттєво не впливають на загальну оцінку за даним критерієм, то експертна група
прийняла спільне рішення оцінити відповідність Критерію 8 за рівнем В.

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.
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Під час виїзної перевірки було проаналізовано документи ОНПУ, що регулюють права та обов’язки усіх учасників
освітнього процесу: - «Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ»
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_oop_2019_1.pdf); - Колективний договір
(https://opu.ua/staff/collective-agreement); - Контрактом здобувача вищої освіти (https://opu.ua/document/2565); -
"Положення про академічну доброчесність" (https://opu.ua/document/2333); - Основні документи
(https://opu.ua/about/set_up_documents) та «Нормативна база» на сайті Університету і є загальнодоступними
(https://opu.ua/education/normative_base); - Інформація про рівні та ступені вищої освіти
(https://opu.ua/education/levels); - Інформація про освітні програми (https://opu.ua/education/programs); -
Інформація про академічну мобільність (https://opu.ua/document/2501); - «Про затвердження груп забезпечення
спеціальностей на 2020–2021 навчальний рік»: https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/52-1-20.pdf; -
«Щодо порядку присудження ступеня доктора філософії в ОНПУі»
https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_shchodo_prysudzhennya_stupenya_df.pdf; - Про
планування і обліку обсягу навчальної роботи науково-педагогічних працівників ОНПУ
https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/tablycya.pdf. Експертна група вважає, що в Університеті
визначені чіткі й 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.

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.

На період роботи експертної групи відповідний проект ОП вже затверджений з урахуванням зауважень та
пропозицій заінтересованих сторін. Тимнеменш, Стейкхолдери мають можливість внести свої пропозиції у формі
громадського обговорення на сайті Університету. https://op.edu.ua/quality/stakeholders. Перевірити терміни
оприлюднення на веб-сайті інформації про проекти затвердження освітньої програми та про зміни до неї експерта
група не може, але під час фокус-груп була надана інформація про публічне обговорення ОНП на веб-сайті
університету.

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

Інформація про ОП знаходиться за посиланням https://opu.ua/sites/default/files/files/opscans/143-
0_2020_atomna_energetyka.pdf. Дана ОП програма містить достовірну інформацію про цілі, очікувані результати
навчання та компоненти ОП в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін
(стейкхолдерів) та суспільства. На офіційному веб-сайті закладу у розділі «Нормативні документи» можна знайти
переважну більшість інформації щодо діяльності закладу та документів пов’язаних із організацією освітнього
процесу.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Експертна група вважає, що в Університеті 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. ЗВО 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.

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

Перевірити терміни оприлюднення на веб-сайті інформації про проекти затвердження освітньої програми та про
зміни до неї експерта група не може, але під час фокус-груп була надана інформація про публічне обговорення ОНП
на веб-сайті університету. Тому, задля можливості відслідковування еволюції ОП експертна група рекомендує
забезпечити зберігання проєктів ОП на офіційних інтернет-ресурсах Університету (включно з датою
оприлюднення).

Рівень відповідності Критерію 9.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Експертна група переконалася, що в Університеті визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють
права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу. ЗВО своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті
точну та достовірну інформацію про освітню програму в обсязі, достатньому для інформування стейкхолдерів та
суспільства. Оскільки виявлені недоліки інформування про обговорення є несуттєвими, то експертна група
прийняла спільне рішення оцінити відповідність Критерію 9 за рівнем В.

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.

Аналіз змісту ОНП 2020 року та отримана інформація під час зустрічей дозволяє встановити, що її зміст відповідає
вимогам та інтересам здобувачів ВО. Зміст освітньо-наукової програми та компетентності, які набувають аспіранти,
корелюють з зазначеними у. п.27 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23
березня 2016 р. № 261 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text) (здобуття глибинних знань із
спеціальності...24 кр., оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями... 8 кр, набуття
універсальних навичок дослідника...6 кр, здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та
обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою...7 кр), що в достатній мірі забезпечує їх
повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності. Так, наприклад аспіранти заочної форми
навчання Вишемірський та Тихомиров, які суміщають навчання та роботу, обрали аспірантуру за даним напрямом
саме через зацікавленість в подальшій їх професійній кар’єрі, також є приклад навчання аспіранта за даною ОНП,
який закінчив магістратуру в іншому ЗВО, що ще раз підтверджує зацікавленість та відповідає науковим інтересам.
Підготовку до дослідницької діяльності забезпечує дисципліна загально-наукової підготовки «Філософія та
методологія наукових досліджень», до викладацької діяльності – практично-професійна підготовка «Педагогічна
практика за професійним спрямуванням». Під час зустрічей з різними стейкхолдерами, вони наголошували на
значимість кафедри АЕС.

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

Теми дисертаційних робіт аспірантів за ОНП Атомна енергетика корелюють з напрямами досліджень їх наукових
керівників. Це видно з проведеного аналізу тем дисертаційних робіт, що наведені в 10 критерії звіту самооцінювання
та останніх публікацій наукових керівників. Наприклад, тема іноземного здобувача ВО з Китаю Чжоу Сяолун
«Удосконалення конструкції парогенератору для АЕС малої потужності», що дотична до напряму дослідження
наукового керівника Кравченко В.П. останні публікації (V.P. Kravchenko, R.M. Sereda , Zhou Xiaolong , Yu.I. Visotskii ,
А.Н. Rybakov. Choice of basic construction parameters of steam generators for npp of low power Вопросы атомной науки
и техники журнал ННЦ ХФТИ. 2019. №5 с. 62-68; Кравченко В.П., Галацан М.П. Реконструкція циліндру низького
тиску турбіни к-1000-5,8/50 з метою збільшення потужності при роботі взимку. - TheScientificHeritage / Budapest,
Hungary. - № 32 (2019), Part.1, P. 43-48.). Наукові керівники діляться своїми здобутками зі здобувачами публікуючи
свої статті (деякі сумісно з аспірантами) та монографії, що свідчить про дотичність напрямів дослідження.

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).

У відомостях про самооцінювання освітньої програми зазначено, що апробація результатів здійснюється в тому
числі на базі Університету проведенням періодичної МНПК «Безпека та ефективність ядерної енергетики» (у 2018
р. представлено 30 докладів з ОНПУ; проведення цієї конференції надає безкоштовну можливість для здобувачів
для апробації та опублікування статей); Міжнародних конференцій та семінарів в ЗВО, в тому числі, в межах ОНП;
за ініціативою кафедри АЕС проведено науковий семінар «Інновації в технології в тому числі в ядерній енергетиці»,
2017 р.; Науковий семінар з Nuclear Power Institute of China, 2018 р.; Засідання Ради спеціалістів-хіміків ДП НАЕК
«Енергоатом», 2017-2021 рр.; НТС «Водно-хімічний режим електростанцій України. Тенденції та інновації», 2019 р.
Щорічні літні «Ядерні школи» для студентів та аспірантів з залученням міжнародних фахівців та науковців,
презентації та обговорення результатів досліджень аспірантів на базі кафедри АЕС. Гарант ОНП є заступником
Головного редактора журналу «Ядерна та радіаційна безпека», що входить до SCOPUS. Гарант здійснює консультації
здобувачів до вимог опублікування в фахових виданнях. Має місце організаційна підтримка Університету участі
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здобувачів у міжнародних конференціях за кордоном: асп. Мазурок О.С. прийняв участь у конференції ICONE27 в
Токіо, асп. Хуссам Ганем прийняв участь в конференції IEEE. Експертна група вважає, що ЗВО на достатньому рівні
забезпечує можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики
аспірантів.

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.

У відомостях про самооцінювання освітньої програми зазначено, що забезпечені і реалізуються можливості для
публікації результатів у міжнародних фахових журналах, виступів на конференціях, наприклад: Turkey-Ukraine
Nuclear Education Cooperation Workshop 20-21 February 2017; China-Ukraine Nuclear Education Cooperation Workshop
NPIC 22-25.03.2017, Ченду; Fundamentals of Physical Protection at Facilities Holding Nuclear and Radiological
Workshop, 24–29 September 2017, King’s College London; спілкування аспірантів з академічними представниками
Університету Анкари (Туреччина); спілкування асп. Чжоу С. з співробітниками Nuclear Power Institute of China
(Китай) в рамках наукового семінару (2018). Приклад по аспіранту – Мазурок О.С.: участь у 27-й міжнародній
конференції з ядерної інженерії «Ядерна енергія береже світ» (ICONE27) з публікацією на тему «The
thermal[1]hydraulic analysis methodology improvement in framework of vessel reactors lifetime extension» (укр.
«Удосконалення методології термогідравлічного аналізу в рамках продовження терміну експлуатації корпусів
реакторів») / May 19- 24, 2019, Japan, ICONE27-1223. Експертна група вважає, що ЗВО забезпечує можливості для
долучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю. Водночас Університету
рекомендується залучати аспірантів до участі у спільних міжнародних дослідницьких проєктах.

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

При спілкуванні з фокус-групами академічної спільноти, завідувачами випускових кафедр та ін. виявлено, що
наукові керівники аспірантів постійно приймають участь у дослідницьких проєктах, наприклад: "Дослідження
можливостей удосконалення сучасних енерготехнологій і подальшої модернізації основного та допоміжного
обладнання АЕС" №ДР 0116U002956 https://op.edu.ua/science/research/2156; "Дослідження ефективності роботи
водопідготовчого обладнання, оборотних систем охолодження та їх водно-хімічних режимів на ТЕС та АЕС" №ДР
0117U003019 https://op.edu.ua/science/research/2155 та інших роботах, у тому числі госпдоговірних робіт з
Рівненською АЕС, Запорізькою АЕС та ін. Щодо участі аспірантів більш розширений перелік був наданий ЕГ у
електронній системі Національного агентства у відповіді від 31.08.2021 р. Перевірено, що результати робіт
регулярно публікуються у фахових виданнях («Ядерна та радіаційна безпека», «Енергетика та електрифікація»,
«Ядерна енергетика та довкілля», «Питання атомної науки та техніки», монографіях) і практично впроваджуються з
залученням аспірантів у межах теми. Приклади публікації результатів: В.П. Кишневський, І.Л. Козлов. НДР ОНПУ з
Рівненською АЕС «ВХР зворотних систем охолодження крупних енергооб’єктів, 2017-2019 рр.; В.П. Кишневський
«ВХР зворотних систем охолодження крупних енергооб’єктів»: монографія / Одесса : Астропринт, 2018.–250 с.; 2019
IEEE 6th Іnternational conference on energy smart systems (2019 IEEE ESS) April 17-19, 2019 / Kyiv, Ukraine.il Hussam
Ghanem (асп.), V. Kravchenko (кер.). Приклад впровадження результатів – виконання госпдоговірної роботи
«Апробація «Типової програми оцінки технічного стану та продовження терміну експлуатації корпусів, верхніх
блоків та головних роз’ємів реакторів енергоблоків ВВЕР-1000» ПМ-Т.0.03.415-16» у частині розрахунку
теплогідравлічних параметрів». Наук. кер. проф. Кравченко В.П., відп. вик. асп. Мазурок О.С. 2019 р. Замовник
«ІПП Центр» Висновок Наукові керівники аспірантів постійно приймають участь у дослідницьких проєктах,
результати яких регулярно публікуються разом з аспірантами та практично впроваджуються.

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.

Практика дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових керівників та аспірантів
врегульована документами Універитету : "Положення про кафедральні комісії з академічної доброчесності в
Одеському національному політехнічному університеті"
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-17.pdf); "Положення про інститутську
(факультетську) комісію з етики та управління конфліктами"
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-16.pdf); "Положення про постійно діючу
університетську комісію з етики та управлінням конфліктами"
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-74.pdf); "Положення про групу сприяння
академічній доброчесності в Університеті" (https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-76.pdf).
При спілкуванні з фокус-групами виявлено, що проводиться колегіальне обговорення результатів наукових
досліджень та фактичної участі авторів наукових праць у них. Розглядаються бібліографічні посилання при
написанні наукових статей на авторів (за умови використання відповідних інших матеріалів досліджень),
виключення плагіату та безпосередня особиста участь відповідних осіб в науково-дослідній роботі як умова їх

Сторінка 25



авторства у наукових працях. Наукові журнали (фахові видання) застосовують практику перевірки матеріалів,
поданих до редакційних колегій, на плагіат, що практично гарантує виключення плагіату в наукових працях
керівників здобувачів освіти. В Університеті на постійній основі діє Група сприяння академічній доброчесності, яка
координує та популяризує дотримання академічної доброчесності та етики, виявляє та розглядає випадки
порушення академічної доброчесності. Також, на кафедрі створено комісію з академічної доброчесності відповідно
до (https://op.edu.ua/document/2754). Конфліктні ситуації щодо фактів порушення академічної доброчесності
розглядає Комісія з етики та управлінням конфліктами (наказ № 75 від 23.12.2019 р.). Члени комісії приймають
рішення щодо академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності здобувачами освіти та
працівниками Університету в рамках своїх повноважень (https://op.edu.ua/about/et-com). Встановлення факту
порушення академічної доброчесності є підставою проведення додаткової перевірки інших робіт, автором яких є
порушник; відкликання з розгляду (друку) робіт, обмеження участі в наукових дослідженнях, виключення з окремих
наукових проєктів; виключення із Вченої ради; позбавлення. почесних звань, нагород, присуджених Університетом;
відмова в рекомендації щодо присвоєння вченого звання, наукового ступеня; догана за порушення академічної
доброчесності. Випадків порушення академічної доброчесності науковими керівниками та аспірантами, які задіяні
на цій освітній програмі, не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Зміст освітньої програми відповідає вимогам та інтересам здобувачів. Наукова діяльність аспірантів відповідає
напрямам досліджень наукових керівників у атомній енергетиці, де вони є дійсно кваліфікованими. Університет має
потужну лабораторну базу (детально описана в підкритерії 7.1) і забезпечує на достатньому рівні можливості для
проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики аспірантів, долучення до
міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, широка участь наукових керівників у міжнародних проєктах
та опублікування їх результатів разом з аспірантами, є досить досконалий порядок, що забезпечує дотримання
академічної доброчесності аспірантами і їх науковими керівниками.

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

Рекомендується розширити залучення аспірантів до участі у міжнародних дослідницьких проєктах та посилити
обізнаність з ними.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Сильні сторони програми як відповідність інтересам здобувачів, її значущість, кваліфікація наукових керівників у
атомній енергетиці та відповідність наукових тем аспірантів, потужна лабораторна база, широкі можливості для
апробації досліджень, доручення до міжнародної спільноти, широка участь наукових керівників у міжнародних
проєктах і публікація їх результатів, досить досконалий порядок, що забезпечує дотримання академічної
доброчесності аспірантами і їх науковими керівниками , переважають над недоліком щодо розширення участі
аспірантів у міжнародних проєктах та обізнаності з ними. Цей недолік є несуттєвим і носить рекомендаційний
характер.

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні
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V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Ганжа Антон Миколайович

Члени експертної групи

Бібік Тимофій Вікторович

Глушко Олександр Володимирович
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