
ЗВІТ
Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Таврійський державний агротехнологічний
університет імені Дмитра Моторного

Освітня програма 22615 Цивільна безпека

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 263 Цивільна безпека

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Таврійський державний агротехнологічний
університет імені Дмитра Моторного

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в
ЄДЕБО

22615

Назва ОП Цивільна безпека

Галузь знань 26 Цивільна безпека

Cпеціальність 263 Цивільна безпека

Cпеціалізація (за
наявності)

відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Явкун Олег Вадимович, Туровська Галина
Іванівна, Заплатинський Василь Миронович
(керівник)

Залучений представник
роботодавців

-

Дати візиту до ЗВО 02.03.2020 р. – 04.03.2020 р.

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

Відомості про
самооцінювання ОП

http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/vidomosti-pro-
samoocinjuvannja-op-cyvilna-bezpeka-.pdf

Програма візиту
експертної групи

http://www.tsatu.edu.ua/akredytacijna-
ekspertyza-specialnosti-263-cyvilna-bezpeka/
http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/jpg2pdf.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
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II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Загальне враження про освітню програму (ОП) “Цивільна безпека” є позитивним. Освітня програма
реалізується, освітній процес є реальним. ОП «Цивільна безпека» є затребуваною на регіональному ринку
праці, враховує вимоги ринку праці та інтереси стейкхолдерів. Вона узгоджується із місією та стратегією
розвитку. Її зміст достатньо структурований, а освітні компоненти, які включені до програми, складають
досить логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та
програмних результатів навчання. Правила прийому на навчання за ОП «Цивільна безпека» є чіткими та
зрозумілими і розміщені у вільному доступі на офіційному веб-сайті ТДАТУ. Позитивним є використання в
університеті навчально-інформаційного порталу, робота якого організована на основі використання
платформи дистанційного навчання Moodle. Викладацький склад має належний рівень кваліфікації. На
базі Таврійського державного агротехнологічного університету функціонує ДП «Головний навчально-
методичний центр Держпраці», де викладачі ТДАТУ проходять підвищення кваліфікації, що дозволяє
підвищувати рівень їх професійної майстерності. Результати акредитаційної експертизи засвідчили, що
освітня діяльність за цією програмою загалом відповідає усім критеріям акредитації. З низки критеріїв
відмічені недоліки та вказані резерви для покращення і удосконалення. Висловлені зауваження не носять
системного характеру і більшою мірою є порадами із подальшого вдосконалення освітньої програми.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ОП враховує тенденції розвитку спеціальності та галузевий контекст. Фахівці, які готуються за ОП
“Цивільна безпека”, затребувані на ринку, особливо при формуванні територіальних громад. Освітня
програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти. 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. Позитивною стороною ОП є наявність у ЗВО сайту для дистанційного навчання. Силабуси
дисциплін знаходяться на сторінці кафедри у розділі «Навчання» і всі здобувачі вищої освіти мають до них
доступ. Поєднання навчання і досліджень забезпечується завдяки залученню на добровільній основі
талановитої (науково обдарованої) молоді. Науково-педагогічні кадри, які забезпечують підготовку на ОП,
мають відповідну кваліфікацію. В ТДАТУ визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури
дотримання академічної доброчесності. У ТДАТУ існують тісні та дружні зв’язки з представниками
провідних підприємств (установ) м. Мелітополя та Запорізької області. На базі ТДАТУ функціонує ДП
«Головний навчально-методичний центр Держпраці», де викладачі ТДАТУ проходять підвищення
кваліфікації. Система заохочення викладацької майстерності досить розвинена і включає матеріальне і
професійне заохочення. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої
освіти до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

При формулюванні цілей не зроблено акцент на особливості даної ОП з урахуванням обмеження кількості
посад для працевлаштування. Експертна група не встановила широкого обговорення ОП. Слабке
врахування досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних ОП. У ОП 2016 року дисципліна вільного вибору
ВБ 1.03 Іноземна мова не має альтернативи. Не всі дисципліни та практики у структурно-логічних схемах
ОП логічно пов’язані. Посилити участь в академічній мобільності викладачів і здобувачів які навчаються за
ОП. Необхідність підвищення вимогливості до оцінки результатів навчання у відповідності до вимог,
зокрема щодо звітів з практики. При проходженні підвищення кваліфікації дотримуватися відповідності
викладача навчальній дисципліні. Бібліотека виписує лише 2 журнали за фахом. Частина документів, що
висвітлені на сайті університету, потребують оновлення, зокрема “План заходів запобігання та протидії
корупції у ТДАТУ” - 2018 рік. Посилання на літературу та інформаційні ресурси в програмах навчальних
дисциплін потребують оновлення та деталізації. У Положенні про освітні програми немає позиції щодо
ініціативи здобувачів ВО як стейкхолдерів у питанні модернізації ОП. ОП “Цивільна безпека” 2016 була
переглянута тільки у через кілька років після затвердження стандарту. Не було виявлено проектів ОП
(проектів змін освітніх програм) на сайті університету та у відповідних документах щодо обговорення та
внесення змін до ОП.

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.
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Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Університет має ліцензію на здійснення освітньої діяльності в галузі цивільної безпеки зі спеціальності 263
"Цивільна безпека". Наказ МОН №1497л від 21.11.2016 http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/derzhagrotekhnolunivermotornogo22.pdf Ліцензований обсяг становить 50 осіб на рік. На ОП
навчається 51 одна особа (загальна кількість осіб на денній та заочній формі навчання сумарно за всі 4
роки). Мета ОП у звіті самооцінювання викладена у відповідності до ОП 2016 року
http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/opp-263-cyvilna-bezpeka-2016-2020.pdf В оновленій
освітній програмі 2019 року мета ОП приведена у відповідність до стандарту
http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/opp-cb-2019-bakalavr-ostatochna-redakcija-1.pdf Мета
освітньої програми в цілому корелює з метою і стратегією ЗВО ТДАТУ, які викладено у Концепції
інноваційного розвитку ТДАТУ на 2016-2021 роки http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/koncepcija-
innovacijnoho-rozvytku-tdatu-na-2016-2021-rr..pdf, а також у Стратегії розвитку на 2019-2029 роки,
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/stratehija-tdatu.pdf ОП готує фахівців до діяльності у сфері
«регульованих професій», проте при формулюванні цілей розробникам слід було зробити акцент на
особливості даної програми, адже з усіх посад поданих у стандарті дана ОП у версії 2016 року - готує
фахівців до можливості працевлаштування за 4-ма посадами, а ОП (у версії 2019 року) готує фахівців
лише до працевлаштування на дві посади, що є більш обґрунтованим з огляду на зміст ОП.

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

Експертна група (ЕГ) встановила, що цілі та програмні результати були сформовані з урахуванням позицій
роботодавців та академічного персоналу. За матеріалами протоколу круглого столу 22 листопада 2018 р.
http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/protokol_zasidannja_kruhloho_stolu_op_-
cyvil_na_bezpeka-.pdf Експертна група ознайомилась з протоколом щодо модернізації освітньої програми
http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/protokol-zasidannja-proektnoyi-hrupy-op-cyvilna-
bezpeka-.pdf від 20.11.2018 проектною групою. ЕГ запросила на зустріч з роботодавцями Начальника
Мелітопольського міськрайонного управління ГУ ДСНС Пецуха І. Г. Під час зустрічі було встановлено, що
його побажання було викликане міркуваннями подальшого розвитку ОП. Під час зустрічі з роботодавцями
було встановлено, що їх рекомендації стейкхолдерів були враховані при формування ОП. Думка здобувачів
вищої освіти щодо освітньої програми в цілому та програмних результатів могла бути висловлена ними
29.11.2019 під час презентації ОП «Цивільна безпека» на факультеті АТЕ
http://www.tsatu.edu.ua/ate/prezentacija-osvitnoji-prohramy-cyvilna-bezpeka-na-fakulteti-ate/ ОП “Цивільна
безпека” була обговорена на засіданні студентського самоврядування 12.12.2019 із залученням студентів,
які навчаються на ОП “Цивільна безпека” http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-
content/uploads/sites/41/protokol_zasidannja_students_koho_samovrjaduvannja_op_-cyvil_na_bezpeka-.pdf

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 враховує тенденції розвитку галузі цивільної безпеки, що підтверджено під час зустрічі
з роботодавцями. Роботодавці висловились, що фахівці, які готуються за ОП “Цивільна безпека”,
затребувані на ринку, особливо при формуванні територіальних громад. Галузевий компонент врахований
під час вивчення низки дисциплін циклу професійної підготовки, у відповідності до ОП та навчальних
планів http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/navchalnyj-plan-na-2016-2020-r.-op-cb-.pdf ;
http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/navchalnyj-plan-cb-2019-2023-bak..pdf Регіональний
контекст може бути враховано під час вивчення окремих дисциплін, які є ключовими в навчальному плані.
Програмні компетентності і результати навчання були сформовані відповідно до дескрипторів
Національної рамки кваліфікацій за сьомим рівнем та з урахуванням потреб роботодавців. Поштовхом до
змін освітньої програми, насамперед, було введення в дію стандарту вищої освіти
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/263-tsivilna-bezpeka.pdf
Оновлена ОП була скорегована та впроваджена в освітній процес з 01.09.2019 року. Експертною групою
не встановлено врахування досвіду аналогічних іноземних освітніх програм як під час формування
програми 2016 року, так і під час її перегляду. При формуванні цілей і програмних результатів навчання
було враховано, насамперед, власний досвід кафедри.

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,
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програмні результати навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня.

Визначені в розділі 7 ОП «Цивільна безпека» програмні результати навчання (ПРН) відповідають вимогам
Національної рамки кваліфікацій (НРК) для сьомого кваліфікаційного рівня
https://mon.gov.ua/ua/tag/natsionalna-ramka-kvalifikatsiy , за яким формувалась освітня програма, введена в
2016 році. Із введенням стандарту вищої освіти за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/263-tsivilna-bezpeka-bakalavr.pdf Сукупність результатів навчання
ПРН1-ПРН25 забезпечено динамічною комбінацією знань, умінь, навичок, що описані в ОП загальними ЗК1-
ЗК11 та спеціальними (фаховими) ФК1-ФК16 компетентностями. Загальні та фахові компетентності
відповідають дескрипторам НРК і наведені у таблицях (матриця відповідності програмних
компетентностей компонентам ОП і матриця забезпечення програмних результатів навчання
відповідними компонентами ОП). Загальні компетентності корелюються з описом відповідного рівня НРК.
Випускникові ОП «Цивільна безпека» присвоюється освітній ступінь «бакалавр», що відповідає сьомому
рівню НРК. Отже, освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої
освіти, та у цілому відповідає вимогам Національної рамки кваліфікацій для бакалаврського рівня.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

ОП враховує тенденції розвитку спеціальності та галузевий контекст. Мета освітньої програми після
прийняття відповідного стандарту в повній мірі скорегована. Фахівці, які готуються за ОП “Цивільна
безпека”, затребувані на ринку, особливо при формуванні територіальних громад. Під час формування ОП
було враховано ISO 45001 “Систему менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці”
https://ua.ikmj.com/sertyfikat-iso-45001. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання,
визначених стандартом вищої освіти, та у цілому відповідає вимогам Національної рамки кваліфікацій для
бакалаврського рівня.

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

При формулюванні цілей розробникам слід було зробити акцент на особливості даної програми з
урахуванням обмеження кількості посад для працевлаштування, особливо це стосується оновленої ОП
2019 року. Експертна група не встановила широкого обговорення ОП, яка була започаткована у 2016 році і
за якою навчалися здобувачі вищої освіти впродовж 2016-2019 років. Поштовхом до обговорення та
внесення змін стало прийняття стандарту наприкінці 2018 року. Слабке врахування досвіду аналогічних
вітчизняних та іноземних освітніх програм як під час формування програми 2016 року, так і під час її
перегляду у 2018 році.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

В цілому всі підкритерії Критерію 1 характеризуються загальною відповідністю. Наявні недоліки щодо
необхідності акцентування на особливості освітньої програми, необхідності більш тісної співпраці з
вітчизняними і закордонними ЗВО, необхідності регулярного обговорення та внесення змін в ОП є
важливими, але несуттєвими.

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).

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 263 для бакалаврського рівня (далі - стандарт) затверджено
наказом МОН № 1170 від 29.10.2018. Відповідно до стандарту обсяг ОП (освітньої програми) бакалавра у
кредитах становить 240 кредитів. Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України «Про вищу освіту» обсяг ОП для
освітнього рівня «бакалавр» має становити 180-240 кредитів. ЗВО було зазначено, що обсяг ОП становить
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240 кредитів, тобто відповідає вимогам нормативно-правових актів, зазначених вище. Відповідність обсягу
ОП у кредитах вимогам нормативно-правових актів підтверджується також відповідними навчальними
планами 2016-2019 рр., 2019-2023 рр.: http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/navchalnyj-
plan-na-2016-2020-r.-op-cb-.pdf http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/navchalnyj-plan-cb-
2019-2023-bak..pdf

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.

Зміст ОП структурований, що підтверджується структурно-логічною схемою ОПП за спеціальністю 263
"Цивільна безпека" від 2019 р. http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/opp-cb-2019-bakalavr-
ostatochna-redakcija-1.pdf, матрицею забезпечення програмних результатів (п. 6 ОПП). Проте, слід
відмітити, що українська мова та іноземна мова професійного спрямування не пов’язана з іншими
дисциплінами, а навчальна ознайомча практика (НОП) не має логічного продовження. В структурно-
логічній схемі ОП 2016 року державна атестація (ДА) не має ніяких зв'язків взагалі
http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/opp-263-cyvilna-bezpeka-2016-2020.pdf. Вибір
дисциплін для формування компетентностей ОП є обгрунтованим і дозволяє досягти заявлених цілей і
програмних результатів навчання.

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

Зміст ОП відповідає як стандарту вищої освіти, так і заявленому освітньому фокусу ОП. Освітні
компоненти, які б за змістом не мали зв’язку з визначеною спеціальністю відсутні, що підтверджується
ОПП 2016-2019 рр., ОПП 2019-2023 рр.

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

Дисципліни на вибір різноманітні та представлені у достатній кількості. Дисципліни належать до різних
блоків (культурологічного, соціально-правового спрямування, іншомовна підготовка тощо). Відповідно до
Положення про порядок та умови обрання навчальних дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти в
ТДАТУ імені Дмитра Моторного (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-
vybirkovi-dyscypliny-v-tdatu-2019.pdf). Положення міститься на сайті і доступне, будь-яка заінтересована
особа має можливість із ним ознайомитися. Крім того, в процесі опитування студентів було встановлено,
що вони вже обізнані про оновлену процедуру вибору дисциплін. Хоча така система вибору дисциплін є
блоковою, вибір напрямів виявляється цілком обґрунтованим і на практиці відбувається вибір із достатньої
кількості різноманітних дисциплін. Процедура вибору дисципліни була нещодавно оновлена та
інтегрована у веб-сайт університету. До цього вибір студентами дисциплін здійснювався у паперовому
вигляді способом анкетування, опитані студенти підтвердили факт здійснення такого анкетування і факт
наявності у них реального вибору. Проте, слід зазначити, що у ОП 2016 року дисципліна ВБ 1.03 Іноземна
мова за професійним спрямуванням (22 кредити) не має альтернативи, тому не може рахуватися
дисципліною за вибором. Оновлена ОП 2019 року вже не містить переліку вибіркових дисциплін в зв’язку
із зміною підходів до вибору.

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

Практики, які включені в ОП забезпечують здобувачам вищої освіти отримання компетентностей, які
будуть корисними у їхній майбутній професійній діяльності. Зазначене підтверджується як матеріалами
відповідних практик, наданих експертам для ознайомлення (фото одного із звітів надається), так і
опитуванням фокус-груп – роботодавців. Так, зокрема, Ромась Володимир Іванович – провідний інженер з
охорони праці Мелітопольських високовольтних електричних мереж ПАТ «Запоріжжяобленерго», –
повідомив, що його як професіонала та представника роботодавця задовольняє рівень підготовки
студентів, які були направлені до нього на практику. Також повідомив, що він особисто надавав
можливість студентам бути присутніми при здійснені ними професійних обов’язків та іншими
працівниками ПАТ «Запоріжжяобленерго» із одночасним поясненням сутності такої діяльності.
Вищезазначене свідчить про можливість отримання навичок застосування знань з дисципліни ФК2.13
(електробезпека) на практиці та пов’язаність практики із отриманням компетентності ФК13 та ПРН06.
Крім того, відомості, які підтверджують відповідність ОП критерію 2.5. підтверджуються протоколом № 1
від 22 листопада 2018 р. (с. 4-5) http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-
content/uploads/sites/41/protokol_zasidannja_kruhloho_stolu_op_-cyvil_na_bezpeka-.pdf
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6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft
skills), що відповідають заявленим цілям.

Зазначеним цілям відповідають, в т.ч. загальні компетентності (п.6 ОПП 2019-2022 рр.) ЗК01, ЗК02, ЗК04,
ЗК05, ЗК06, ЗК07, ЗК08. Засвоєнню компетентності ЗК07 (навички міжособистісної взаємодії) сприяє
оволодіння дисциплінами ЗК1.01 ЗК1.08, тобто українська мова за професійним спрямуванням та іноземна
мова за професійним спрямуванням. Варто зазначити, що у матриці в ОПП містяться тільки дисципліни з
обов`язкового блоку. Вибіркові дисципліни, які сформовані за блоковою системою, забезпечують набуття
здобувачами вищої освіти соціальних навичок. Що стосується форм та методів навчання на ОП, які
забезпечують засвоєння соціальних навичок: відображення їх у відповідних документах, навчальних
планах, - є недостатнім або відсутнім. Втім, цей недолік компенсується їх фактичною наявністю, яка була
встановлена за результатами опитування фокус-груп (студенти очної і заочної форм навчання та
викладачі). Відсутність достатньої аргументації, що форми і методи навчання на ОП дозволяють
забезпечити набуття здобувачами соціальних навичок, які відповідають цілям і результатам навчання на
ОП є несуттєвим недоліком. Перелік дисциплін та загальні компетентності (п. 5 ОПП) обґрунтовано
відображені у матриці та у комплексі із аналізом блокової системи вибіркових дисциплін та із урахуванням
інформації, отриманої внаслідок опитування фокус-груп, дозволяють зробити висновок про достатній
рівень уваги до засвоєння соціальних навичок, але недостатнє документальне відображення форм і
методів досягнення цього.

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

Професійний стандарт 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.

Відповідність кількості кредитів фактичній необхідності для повного засвоєння курсу дисциплін
підтверджена під час інтерв’ювання фокус-груп: студентів та науково-педагогічних працівників. Варто
зазначити, що у новій ОПП (2019) порівняно із ОПП (2016) у деяких дисциплінах змінено кількість
кредитів, що в цілому відповідає потребам здобувачів ВО. При опитуванні викладачів один із працівників
заявив, що вважає за необхідне збільшити кількість годин для дисципліни фізика (ЗК1.05), просив ні в
якому разі не зменшувати час для опанування цієї дисципліни здобувачами ВО, оскільки вважає її базою
для засвоєння майже всіх подальших дисциплін із циклу професійної підготовки. Як можна побачити,
порівняно із ОПП (2016) в ОПП (2019) було збільшено з 4 до 5 кількість кредитів на зазначену дисципліну.
Скарг під час опитування від студентів або викладачів не надходило, що свідчить про імовірний
обґрунтований розподіл кредитів на дисципліни. Перевагою ОПП можна вважати можливість здобувачами
виконання самостійних робіт в режимі онлайн в будь-який зручний для них час, що робить систему
розподілу кредитів більш ефективною та студентоорієнтованою.

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

Підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 263 для бакалаврського рівня проводиться на
підставі Положення про порядок організації та проведення дуальної форми навчання в Таврійському
державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/244_merge.pdf. Було виявлено досить старі публікації на веб-сайті кафедри про це:
http://www.tsatu.edu.ua/opbzh/dualna-systema-navchannja-na-kafedri/. Відповідно до п. 3.15 практичне
навчання на робочих місцях є складовою освітньої програми та обліковують у кредитах ЄКТС. Контроль за
виконанням програми практичного навчання на робочому місці здійснюють спільно куратор і наставник
дуального навчання. Відповідно до п. 3.16 облік виконання обсягу освітньої програми за дуальною
формою здійснюють відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ТДАТУ. Як зазначено у
звіті-самоаналізі, на даний момент навчання здобувачів за дуальною системою за ОП «Цивільна безпека»
першого (бакалаврського) рівня не здійснюється. Проте, на сайті університету є документ, що свідчить про
переведення студентів у 1 семестрі 2019-2020 навчального року на дуальну форму навчання:
https://drive.google.com/file/d/1vpFH89L09PRRSom_4Ng4y2e121qI7A8V/view ; Документи щодо дуальної
освіти та роботу в цьому напрямку знаходяться за посиланням:
http://www.tsatu.edu.ua/opbzh/navchannja/dualne-navchannja/

Загальний аналіз щодо Критерію 2:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів відповідає вимогам законодавства щодо
навчального навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти. 2.
Позитивною практикою є удосконалення вибору студентами дисциплін у ОП 2019 року в порівнянні з ОП
2016 року. 3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності. 4.
Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка
дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

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

У ОП 2016 року дисципліна ВБ 1.03 Іноземна мова за професійним спрямуванням (22 кредити) не має
альтернативи, тому не може рахуватися дисципліною за вибором. Не всі дисципліни та практики у
структурно-логічних схемах ОПП 2019 року логічно пов’язані, зокрема, українська мова та іноземна мова
професійного спрямування не пов’язана з іншими дисциплінами, а навчальна ознайомча практика (НОП)
не має логічного продовження. В структурно-логічній схемі ОП 2016 року державна атестація (ДА) не має
ніяких зв'язків взагалі. Відсутнє документальне відображення форм і методів викладання, які
забезпечують оволодіння соціальними навичками.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Всі підкритерії Критерію 2 характеризуються загальною відповідністю. Недоліки не є суттєвими.

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

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

Правила вступу знаходяться у відкритому доступі на веб-сайті ЗВО:
http://www.tsatu.edu.ua/pk/vstup/pravyla-pryjomu/. У формі презентації в зручному і зрозумілому вигляді до
будь-якої заінтересованої особи доведено інформацію щодо предметів ЗНО, необхідних для вступу на
контракт чи держзамовлення. Дискримінаційних умов як внаслідок вивчення нормативної бази, так і
внаслідок опитування здобувачів ВО не виявлено. Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 947
30.06.2017 Таврійський державний агротехнологічний університет включено до переліку освітніх центрів
«Крим-Україна», де вступники з тимчасово окупованого півострова можуть вступити до Таврійського
державного агротехнологічного університету за спрощеною процедурою без ЗНО та без атестату на місця
за державним замовленням.

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

Правилами прийому за спеціальністю 263 "Цивільна безпека" передбачено, що для претендування на
навчання за держзамовленням необхідними предметами ЗНО є українська мова та література, математика
із фізикою або іноземною мовою. Лише на контрактну форму навчання можуть претендувати особи, які
крім української мови і літератури мають сертифікат ЗНО з історії України та біології або математики.
Такий вибір предметів ЗНО є в цілому обґрунтованим і відповідає комплексу дисциплін, які вивчаються в
подальшому у межах ОПП.

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.

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється Положенням про порядок
перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці в ТДАТУ
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http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-perezarahuvannja-ta-akademichnu-
riznycju-2019-2.pdf. Зазначені правила є у відкритому доступі і цілком зрозумілими та достатньо чітко
сформульованими для розуміння здобувачами. Положення не суперечить Лісабонській конвенції, є
доступним для будь-якої зацікавленої особи. В ході опитування фокус-групи здобувачів, що навчаються на
заочній формі, було встановлено два здобувача, які вступили одразу на 3 курс на основі ОКР молодшого
спеціаліста, що може свідчити про реальну дієвість Положення. У Положенні про оцінювання знань
студентів Таврійського державного агротехнологічного університету за вимогами кредитно-модульної
системи організації освітнього процесу за 2016 рік http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf є пункти, що з
однієї сторони направлені на підвищення навчальної дисципліни здобувачів, але з іншої не забезпечуєть
об’єктивності оцінки знань, зокрема пункт 4.10, в якому йдеться, про те що через пропуски без поважних
причин максимальна загальна оцінка не може перевищувати оцінку «Е». Вважаємо, що необхідно
застосувати інші стимули щодо підвищення навчальної дисципліни та оновити дане Положення.

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.

Під час бесіди із студентами встановлено, що вони не звертались та не чули про випадку, щоб інші
здобувачі ВО звертались щодо питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.
Втім, внутрішніми нормативно-правовими актами ЗВО регулюється питання визнання результатів
навчання у неформальній освіті (п. 2.10. Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін
та визначення академічної різниці в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені
Дмитра Моторного).

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому до ЗВО є чіткими і зрозумілими, дискримінаційні положення відсутні. Правила також
відповідають особливостям освітньої програми. Існує нормативно закріплений порядок визнання
результатів неформальної освіти. Таврійський державний агротехнологічний університет включено до
переліку освітніх центрів «Крим-Україна», де вступники з тимчасово окупованого півострова можуть
вступити до Таврійського державного агротехнологічного університету за спрощеною процедурою без
ЗНО та без атестату на місця за державним замовленням.

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

Недоліком є відсутність академічної мобільності (в силу особливостей спеціальності) та практики визнання
результатів неформальної освіти. Втім, зазначені ознаки не є недоліком ОП, а скоріш характеристикою
бажань та можливостей (в т.ч. фінансових) здобувачів вищої освіти. Оновити “Положення про оцінювання
знань студентів Таврійського державного агротехнологічного університету за вимогами кредитно-
модульної системи організації освітнього процесу” за 2016 рік. Застосувати інші стимули щодо
покращення навчальної дисципліни та підвищення об’єктивності оцінки знань.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Всі підкритерії Критерію 3 характеризуються загальною відповідністю. Недоліки не є суттєвими.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі
цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу
та принципам академічної свободи.
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Для аналізу відповідності освітньої програми цьому підкритерію були проаналізовані наступні матеріали:
Положення про організацію освітнього процесу у ТДАТУ; Положення про організацію та контроль якості
навчальних занять у ТДАТУ; матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх
компонентів, методів навчання та оцінювання; робочі програми та силабуси навчальних дисциплін;
індивідуальні плани здобувачів; результати анкетування здобувачів; сайт ЗВО. Відповідно до Положень
освітній процес в університеті здійснюється за такими формами: навчальні заняття, самостійна робота,
практична підготовка, контрольні заходи. До методів навчання і викладання за ОП, яким віддають
перевагу, відносяться: пояснювально-ілюстративний, практичний, наочний, словесний, робота з книгою,
проблемного викладання, дослідницький. Формами оцінювання рівня досягнення результатів навчання
здобувачів є поточний контроль, підсумковий модульний контроль, екзамени, заліки. Для здобувачів
підготовлені різні матеріали: роздаткові матеріали, кейси, ділові ігри, презентації, заняття із
застосуванням телекомунікаційної техніки, дистанційні консультації. Позитивною стороною ОП є наявність
у ЗВО навчально-інформаційного порталу (http://nip.tsatu.edu.ua), звідки здобувачі отримують вичерпну та
зрозумілу інформацію щодо форм і методів навчання та викладання. Аналіз результатів онлайн-
опитування, інтерв’ювання здобувачів і представників студентського самоврядування дозволяють зробити
висновки, що думка здобувачів враховується при навчанні за даною ОП.

2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація
щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у
межах окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб).

Під час інтерв’ювання здобувачів було встановлено, що їм своєчасно, у доступній формі надається
інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку і критеріїв оцінювання в
межах окремих освітніх компонентів. Силабуси дисциплін знаходяться на сторінці кафедри у розділі
«Навчання» (http://www.tsatu.edu.ua/opbzh/navchannja/dyscypliny) і всі здобувачі вищої освіти мають до них
доступ. Було встановлено, що кожен здобувач університету має свій особистий електронний кабінет (для
входу на портал здобувачу надається персоніфікований логін та пароль), через який може в електронній
формі отримати всю необхідну інформацію для навчання у формі Інформаційного пакету з навчальної
дисципліни. Здобувачі мають змогу пройти тестування з окремих розділів дисципліни та отримати оцінку,
яка зараховується як самостійна робота. Електронні навчальні курси освітніх компонентів та особисті
електронні кабінети розроблені відповідно до Положення про електронний навчальний курс
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-el-kurs.pdf). Використання
платформи для навчання Moodle надає викладачам і здобувачам дуже розвинутий набір інструментів для
комп’ютеризованого навчання. Позитивно оцінюючи виконання цього підкритерію, експертна група також
рекомендує включати у силабуси посилання не тільки на навчальну літературу (підручники, посібники,
інші методичні матеріали), а також і на наукові статті. Це буде сприяти формуванню наукового і
критичного мислення здобувачів.

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

Поєднання навчання і досліджень забезпечується завдяки залученню на добровільній основі талановитої
(науково обдарованої) молоді до роботи у наукових гуртках кафедри цивільної безпеки, написання
сумісних статей, участі у конкурсах студентських наукових робіт, студентських олімпіадах з навчальних
дисциплін, участі конференціях, підготовки та публікації тез доповідей у збірниках, які видаються за
результатами проведення конференцій
(https://drive.google.com/file/d/1eyyt2STFS3ah10Fo3LOaEh4AiZZqV11H/view). Студентами під керівництвом
доц. Малюти С.І. отримані патенти України на корисні моделі (https://base.uipv.org/searchINV/search.php?
action=setsearchconditions). Вивчення розроблених пристроїв і систем включено до практичних занять з
навчальних дисциплін. Експертам були представлені охоронні документи, продемонстровано сумісні
наукові роботи викладачів і здобувачів, представлені нагороджувальні дипломи. За результатами
наукових досягнень роботодавці, з якими укладені угоди про співпрацю, запрошують до проходження
виробничих практик кращих студентів. Позитивно оцінюючи виконання цього підкритерію, експертна
група рекомендує підвищити дієвий механізм зацікавленості здобувачів до участі у науково-дослідній
роботі. Також необхідно розширити географію участі здобувачів у конференціях, наукових конкурсах,
спрямовувати роботу на отримання міжнародних дослідницьких грантів. Популяризувати наукові доробки
шляхом публікацій у періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз.

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

Під час виїзної експертизи було встановлено, що науково-педагогічні працівники оновлюють зміст ОП,
включаючи до неї нові досягнення своїх наукових досліджень. Перегляд освітніх компонентів ОП
відбувається за результатами їх моніторингу за участю проектної групи, здобувачів вищої освіти,
роботодавців, академічної спільноти, відділу моніторингу якості освітньої діяльності щорічно наприкінці
навчального року та оформлюється протоколом засідання проектної групи. Оновлення відображаються у
відповідних структурних елементах ОП: переліку компонентів ОП, у навчальному плані, матрицях, робочих
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програмах навчальних дисциплін, програмах практик тощо. Оновлення контенту освіти за часом
відбувається в межах вимог Положення про освітні програми ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-osvitni-prohramy-v-tdatu-2019-1.pdf, жодних перешкод щодо
оновлення контенту немає. Викладачі оновлюють зміст ОП на основі постійного самовдосконалення
шляхом підвищення кваліфікації, проходження стажування на зразкових в галузі цивільної безпеки
підприємствах, установах та організаціях як регіону, так і України (http://www.tsatu.edu.ua/opbzh/naukova-
dijalnist/spivpracja), участі у наукових конференціях, екскурсій на підприємства. Також експертна група
вважає за необхідне дати наступну рекомендацію: переглядати контент освітніх компонент ОП у
відповідності до чинних нормативних документів з відповідним оновленням рекомендованої літератури.

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

Одним із пріоритетів розвитку ТДАТУ є інтернаціоналізація. Програма міжнародної академічної мобільності
в університеті здійснюється відділом міжнародних зв’язків (URL: http://www.tsatu.edu.ua/vmz/department).
1. В ТДАТУ наявне Положення про академічну мобільність студентів ТДАТУ (URL:
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-akademichnu-mobilnist.pdf). 2. ТДАТУ
приймає участь у грантових програмах на академічну мобільність. 3. ТДАТУ в межах реалізації програми
«Подвійний диплом» надає можливість одночасно здобути вищу освіту в Університеті охорони праці в
Катовіце, Польща (WSZOP) в рамках бакалаврської програми «Технологія виробництва та управління»
(безпека та охорона праці, безпека та протипожежний захист в промисловості). 4. ТДАТУ є учасником
програми кредитної мобільності ERASMUS + 5. Здобувачі мають можливість брати участь у міжнародних
наукових та студентських конкурсах (http://www.tsatu.edu.ua/vmz/mizhnarodni-prohramy/mizhnarodni-
naukovi-ta-studentski-konkursy). 6. Університет за результатами конкурсу МОН України отримав за кошти
держбюджету передплату на доступ до міжнародної наукометричної бази даних Scopus від компанії
Elsevier. Разом з тим, експертна група рекомендує посилити участь в академічній мобільності викладачів і
здобувачів, які навчаються за даною освітньою програмою. Залучати здобувачів вищої освіти до
міжнародних проектів університету. Системна робота, яка проводиться у навчальному закладі в цьому
напрямі дозволяє це зробити.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

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. 2. У ЗВО наявний сайт для дистанційного навчання. Здобувачі мають вільний доступ
до освітнього контенту на веб-сайті університету, навчально-інформаційному порталі, активно
користуються, а отже отримують вичерпну та зрозумілу інформацію щодо форм і методів навчання та
викладання. 3. Силабуси дисциплін знаходяться на сторінці кафедри у розділі «Навчання» і всі здобувачі
вищої освіти мають до них доступ. 4. Платформа для навчання Moodle надає викладачам і студентам дуже
розвинутий набір інструментів для комп’ютеризованого навчання, що позитивно відбивається на
навчальному процесі в розрізі організації індивідуального і групового навчання відповідно до графіку
навчального процесу. 5. Поєднання навчання і досліджень забезпечується завдяки залученню на
добровільній основі талановитої (науково обдарованої) молоді до роботи у наукових гуртках, написання
сумісних статей (тез доповідей), участі у конкурсах студентських наукових робіт, студентських
олімпіадах, конференціях. 6. Науково-педагогічні кадри, які забезпечують підготовку на ОП, оновлюють її
зміст на основі постійного самовдосконалення шляхом підвищення кваліфікації в провідних установах,
мають відповідну кваліфікацію і здійснюють необхідну роботу з методичного забезпечення навчального
процесу, а також провадять наукову діяльність.

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

На основі аналізу відповідності ОП критерію 4 експертна група вважає необхідним надати наступні
рекомендації щодо вдосконалення ОП: 1. Включати у силабуси посилання не тільки на навчальну
літературу (підручники, посібники, інші методичні матеріали), а також і на наукові статті. Це буде сприяти
формуванню наукового і критичного мислення здобувачів. 2. Підвищити дієвий механізм зацікавленості
студентів до участі у науково-дослідній роботі. 3. Розширити географію участі здобучів у конференціях,
наукових конкурсах. 4. Спрямовувати роботу на отримання міжнародних дослідницьких грантів. 5.
Популяризувати наукові доробки шляхом публікацій у періодичних виданнях, які включені до
міжнародних наукометричних баз. 6. Переглядати контент освітніх компонентів ОП у відповідності до
чинних нормативних документів з відповідним оновленням рекомендованої літератури. 7. Посилити участь
в академічній мобільності викладачів і здобувачів, які навчаються за даною освітньою програмою. 8.
Залучати здобувачів вищої освіти до міжнародних проектів університету.
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Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, а також рекомендації щодо удосконалення ОП
у контексті критерію 4 експертна група дійшла висновку, що ОП за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»
відповідає рівню 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.

Документами, які регламентують форми контрольних заходів та критерії оцінювання, є «Положення про
організацію освітнього процесу у ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-osvitnoho-procesu-2019-2_ostannye-1.pdf, «Положення
про оцінювання знань здобувачів вищої освіти: http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
сontent/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf. Якість підготовки
фахівців в університеті контролюється у відповідності до «Положення про систему внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти в ТДАТУ» http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-2.pdf. Всі результати оцінювання НПП виставляють в
електронний журнал відповідно до «Положення про електронний журнал успішності студентів з
навчальної дисципліни в ТДАТУ». Для перевірки якості навчального процесу, засвоєння знань,
застосовується факультетський, ректорський контроль. Прозорість і зрозумілість форм контрольних
заходів для здобувачів ВО забезпечується інформацією, що міститься в навчальному плані, графіку
навчального процесу, робочих програмах навчальних дисциплін, силабусах. Здобувачі ВО чітко знають
форми контрольних заходів та методи оцінювання для кожної дисципліни, інформація про це доступна на
навчально-інформаційному порталі. Ознайомлення із звітами з практики та іншими роботами студентів
дають підстави звернути увагу на підвищення вимогливості до оцінки результатів навчання у
відповідності до вимог.

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

У відповідності зі стандартом вищої освіти за спеціальністю 263 “Цивільна безпека” для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти (Наказ МОН України №1170 від 29.10.18 р.) формою атестації
здобувачів є публічний захист кваліфікаційної роботи. Аналіз ОП і навчального плану підготовки
бакалаврів за цією ОП показує повну відповідність форми атестації здобувачів стандарту вищої освіти.

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

У Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного процедура
проведення контрольних заходів регулюється низкою документів, зокрема:
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/navchalnyj-proces/polozhennja Положенням про оцінювання знань студентів
ТДАТУ за вимогами кредитно-модульної системи організації освітнього процесу; Положенням про
атестацію здобувачів вищої освіти в ТДАТУ. Спілкування зі студентами та представниками студентського
самоврядування показало обізнаність здобувачів вищої освіти щодо правил проведення контрольних
заходів та порядком оскарження контрольних заходів і регулювання конфліктів. Процедура запобігання
конфліктів та врегулювання інтересів передбачена Положенням (тимчасовим) про порядок ліквідації
академічних заборгованостей студентів ТДАТУ за КМСОНП http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-poryadok-likvidacii-zaborgovanosti.pdf, а також Положенням
(тимчасовим) про апеляцію результатів підсумкового контролю з дисципліни:
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/pologennya-pro-apelyaciu-rezultativ-PMK.pdf. Під час
інтерв’ювання здобувачів було встановлено, що об’єктивність та неупередженість екзаменаторів
забезпечується виконанням завдань поточного модульного контролю та екзаменів у письмовій формі із
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застосуванням модульної системи оцінювання. За даними студентів і представників студентського
самоврядування під час реалізації ОП випадків конфлікту інтересів не було.

4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури
дотримання академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками
освітнього процесу під час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує
академічну доброчесність (насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру
якості) та використовує відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням
академічної доброчесності.

Університет популяризує академічну доброчесність на веб-сторінці http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-
systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/akademichna-dobrochesnist,
http://www.tsatu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist-u-tdatu), на зібраннях колективу, у документах, що
містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесност. Викладачі та здобувачі ВО
регулярно інформуються щодо засад академічної доброчесності у їх діяльності під час зустріч з
керівництвом ЗВО, на факультетських радах, засіданнях кафедр. Для комп’ютерної перевірки робіт на
плагіат використовується система «Etxt Антиплагіат» http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/polozhennja-pro-systemu-antyplahiatu-v-tdatu-2017-1.pdf). На ОП «Цивільна безпека»
використовуються наступні технологічні рішення для протидії порушенням академічної доброчесності:
впровадження та щорічне оприлюднення в університеті рейтингу кафедр та особистих рейтингів науково-
педагогічних працівників, створення та функціонування в межах університету електронної бази даних
кваліфікаційних робіт, курсових проектів і робіт, систематичне онлайн-опитування здобувачів вищої освіти
(URL:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffzgXkQ7g2jtIE4oFSTB3xmW9emg3p5cVxcIZW7EhpJwH8QA/viewform).
На кафедрі цивільної безпеки в межах ОП сформований депозитарій курсових проектів. Опитування різних
таргетних груп під час виїзду експертної групи показало, що випадків академічної недоброчесності на
даній ОП не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

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. 2.
Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти. 3. Визначено чіткі і
зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для всіх 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. 4. В ТДАТУ
визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності, що
послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під час реалізації освітньої програми. 5.
ТДАТУ популяризує академічну доброчесність (насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню
культуру якості) та використовує відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням
академічної доброчесності.

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

Необхідність підвищення вимогливості до оцінки результатів навчання у відповідності до вимог, зокрема
щодо звітів з практики. Для забезпечення зближення цілей всіх рівнів управління ЗВО і зміцнення його
конкурентних позицій, в т. ч. позиції кафедри, необхідно підвищити мотивацію до покращення досягнень
шляхом рейтингування і оцінювання успішності діяльності науково-педагогічних працівників.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Зважаючи на наведені сильні сторони, позитивні практики та рекомендації експертна група дійшла
висновку, що ОП за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» обґрунтовано відповідає Критерію 5 за рівнем В.
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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.

Науково-педагогічні кадри, які забезпечують підготовку на ОП, мають відповідну кваліфікацію і
здійснюють необхідну роботу з методичного забезпечення навчального процесу. Підвищення кваліфікації
(стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників університету здійснюється згідно з
затвердженим ректором Університету планом-графіком підвищення кваліфікації:
(http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systemazabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/pidvyschennja-kvalifikaciji-
naukovo-pedahohichnyh-pracivnykiv). Відповідно до планів-графіків (http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/plan-hrafik-prohodzhennja-kursiv-pk-npp-tdatu-na-2019-2020-nr.pdf; http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/plan-hrafik-prohodzhennja-stazhuvannja-npp-u-2019-2020-nr.pdf) для викладачів за ОП в
університеті заплановано підвищення кваліфікації у 1-2-му кварталі 2020 р. та стажування у 2019-2020
н.р. Підвищення рівня професійної майстерності викладачів виконується шляхом підвищення кваліфікації
за місцем роботи (ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці»); шляхом стажування в ННІ
післядипломної освіти НУБІП та інших, а також шляхом перепідготовки в НУЦЗУ за напрямом «Охорона
праці» (кваліфікація «Інженер з охорони праці») та за спеціальністю «Охорона праці у сфері цивільного
захисту». Експертна група рекомендує: при проходженні підвищення кваліфікації дотримуватися
відповідності викладача навчальній дисципліні; підвищувати кваліфікацію за програмами академічної
мобільності.

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

Відбір викладачів для викладання за ОП проводиться згідно з «Положенням про проведення конкурсного
відбору при заміщенні вакантних посад або обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників
ТДАТУ та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (URL: http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/polozhennja-pro-provedennja-konkursnoho-vidboru-pry-zamishchenni.pdf), затвердженим
вченою радою Таврійського державного агротехнологічного університету від 24 вересня 2019 р. та
введеним в дію наказом ректора № 206-ОД від 03 жовтня 2019 р. та «Правилами внутрішнього
розпорядку», затвердженими конференцією трудового колективу, протокол № 3 від 19.03.2015 р.
Конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, гласності, законності, неупередженого ставлення
до претендентів на посади науково-педагогічних працівників. Процедура конкурсного добору, яка є
прозорою, враховує професіоналізм викладачів як одну із головних вимог. Оцінка рівня професійної
кваліфікації й особистісних якостей претендента проводиться шляхом співбесіди після вивчення поданої
претендентом заяви і доданих до неї документів.

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

В ТДАТУ склалися тісні зв’язки з представниками провідних підприємств міста та області. Серед них є й
багато випускників ТДАТУ, які підтримують університет та беруть участь в освітньому процесі. До
представників зовнішніх стейкхолдерів, зокрема, відносяться: співробітники Мелітопольського відділення
Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області. Вони
активно проводять заняття на кураторських годинах, семінарах. Так, 12.09.2019 р. та 25.09.2019 р. зі
здобувачами вищої освіти 3 і 4 курсів було проведено заняття за темою «Доведення інформації до
студентів спеціальності 263 «Цивільна безпека» щодо «Порядку розслідування та обліку нещасних
випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві», затвердженого постановою КМУ від
17.04.2019 р. №337». У цих заходах брали активну участь страхові експерти з охорони праці сектору
профілактики страхових випадків Мелітопольського відділення УВДФСС України у Запорізькій області
Лупандіна О.П. та Потєряєв Є.І. Також 08.10.2019 р. начальником Мелітопольського відділення УВДФСС
Никифоровим С.В. зі здобувачами вищої освіти 3 та 4 курсу тієї ж спеціальності було проведено заняття за
темою: «Структура та обов’язки Фонду соціального страхування в Україні. Профілактика нещасних
випадків на виробництві». Під час проведення занять та особистого спілкування між потенційними
роботодавцями і здобувачами вищої освіти налагоджуються професійні та психологічні взаємовідносини
майбутніх фахівців зі своїми майбутніми роботодавцями.

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

В університеті до проведення аудиторних занять активно залучаються професіонали-практики та
представники роботодавців. П’ятеро викладачів кафедри цивільної безпеки працюють за сумісництвом на
підприємствах на посадах за напрямом освітніх компонентів, які вони викладають. А саме, доц. Петров
В.В. працює директором Головного галузевого науково-навчально-методичного центру з питань охорони
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праці, доц. Мазілін С.Д. – інженером з охорони праці на комунальному підприємстві «Чистота»
Мелітопольської міської ради Запорізької області. Старший викладач Зоря М.В. та доц. Малюта С.І.
працюють науковими співробітниками Головного галузевого науково-навчально-методичного центру з
питань охорони праці ТДАТУ. Асистент Падалка Г.О. працює інженером з охорони праці у товаристві з
обмеженою відповідальністю «Трейд» Мелітопольського району Запорізької області. При складанні
здобувачами комплексного кваліфікаційного екзамену до роботи державної екзаменаційної комісії
залучаються представники роботодавців. До роботи у якості голови ДЕК залучався провідний інженер з
охорони праці Мелітопольських високовольтних електричних мереж публічного акціонерного товариства
«Запоріжжяобленерго» Ромась Володимир Іванович. Експертна група рекомендує гаранту освітньої
програми розширити перелік дисциплін вільного вибору та зробити більш привабливими для здобувачів
шляхом включення до блоку самостійного вибору дисциплін освітні компоненти, де до аудиторних занять
будуть залучені професіонали-практики та представники роботодавців.

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

На базі Таврійського державного агротехнологічного університету з 2002 р. функціонує науково-
навчально-методичний центр з питань охорони праці, іменований надалі Центр, (наказ ректора
Таврійської державної агротехнічної академії від 13 вересня 2002 р., № 482-К). З 2011 р. – це ДП «Головний
навчально-методичний центр Держпраці», вид господарської діяльності – здійснює навчання з питань
охорони праці посадових осіб інших суб’єктів господарювання (свідоцтво № 80.1-08-16-004.11). Мета
створення та діяльності Центру відповідно до «Положення про науково-навчально-методичний центр з
питань охорони праці науково-дослідної частини ТДАТУ» є надання консультаційних послуг і практичної
допомоги у сфері охорони праці для підприємств, закладів та організацій усіх галузей виробництва, видів
діяльності й форм власності. Викладачі ТДАТУ, а також посадові особи інших суб’єктів господарювання
проходять підвищення кваліфікації у цьому Центрі, що підтверджується посвідченнями про підвищення
кваліфікації. В ТДАТУ з вересня 2018 року працює Вища школа педагогічної майстерності
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-jakostiosvitnoji-dijalnosti/vyscha-shkola-pedahohichnoji-
majsternosti). Також в ТДАТУ безкоштовно проводиться навчання викладачів англійській мові з можливістю
отримання сертифікату з англійської мови В2. В зв’язку з цим експертна група рекомендує запровадити
практику викладання дисциплін за ОП англійською мовою.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В Таврійському державному агротехнологічному університеті існує система морального та матеріального
заохочення викладачів до викладацької майстерності. Ця система базується на таких документах як
С т а т у т http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/statut-2019.pdf) та колективний договір
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kollektyvnyj-dohovor-1-obyednano.pdf). Вказані документи
визначають порядок, встановлюють розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги та
заохочення педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших учасників освітнього процесу.
Преміювання членів трудового колективу здійснюється відповідно до чинного законодавства в межах
затвердженого фонду заробітної плати. Встановлені надбавки за високі досягнення в праці професорсько-
викладацькому складу згідно з рейтинговим оцінюванням результатів праці. Передбачене заохочення за
відповідні заслуги з нагоди ювілейних дат працівників (55 років – жінки; 60 років – чоловіки; 50, 70, 75, 80
років – чоловіки і жінки), що відпрацювали в університеті не менше десяти років, у розмірі посадового
окладу, за рахунок економії заробітної плати. Адміністрація та профспілковий комітет організовують
профілактичне оздоровлення членів трудового колективу університету http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/kollektyvnyj-dohovor-1-obyednano.pdf). В університеті щорічно проводиться рейтингове
оцінювання діяльності викладачів http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyjproces/rejtynh-vykladacha.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

1. Наявне поєднання формальної, неформальної та інформальної освіти допомагає підвищити професійний
рівень викладача шляхом оновлення, поглиблення і розширення теоретичних і практичних знань, умінь і
навичок, набуття викладачами досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах професійної
діяльності відповідно до забезпечення якості освіти. 2. Процедури конкурсного добору викладачів є
прозорими і дозволяють забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації
освітньої програми. 3. У Таврійському державному агротехнологічному університеті існують тісні та
дружні зв’язки з представниками провідних підприємств (установ) м. Мелітополя та Запорізької області. 4.
На базі Таврійського державного агротехнологічного університету функціонує ДП «Головний навчально-
методичний центр Держпраці», де викладачі ТДАТУ проходять підвищення кваліфікації, що дозволяє
підвищувати рівень їх професійної майстерності. 5. Система заохочення викладацької майстерності досить
розвинена і включає матеріальне і професійне заохочення.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.

1. При проходженні підвищення кваліфікації дотримуватися відповідності викладача навчальній
дисципліні. 2. Підвищувати кваліфікацію за програмами академічної мобільності з метою підготовки
викладачів кафедри цивільної безпеки до роботи за передовими європейськими практиками. 3. Необхідно
розширити перелік дисциплін вільного вибору та зробити більш привабливими для здобувачів шляхом
включення до блоку самостійного вибору дисциплін освітні компоненти, де до аудиторних занять будуть
залучені професіонали-практики та представники роботодавців. 4. Запровадити практику викладання
дисциплін за ОП англійською мовою, що мало б значно розширити можливості для академічної мобільності
та створення двомовного (український та англійський) контенту для дисциплін ОП, що відповідає новій
безпековій реальності з розробкою/оновленням відповідного нормативного та методичного забезпечення
дисциплін. До речі, це зазначено і в звіті-самоаналізі (щодо перспектив подальшого розвитку ОП).

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, а також рекомендації щодо удосконалення ОП
у контексті критерію 6 експертна група дійшла висновку, що ОП за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»
відповідає рівню В за критерієм 6.

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.

Для забезпечення підготовки здобувачів за ОП «Цивільна безпека» в університеті є необхідна
матеріально-технічна та інформаційна база: приміщення для проведення навчальних занять, комп’ютерні
класи, бібліотека, навчально-інформаційний портал, репозитарій, студентська їдальня та кафе,
спортивний клуб ТДАТУ, актова зала, центр культури і дозвілля, оздоровчий комплекс “САЛЮТ” на
узбережжі Азовського моря, медпункт (http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/zabezpechennja-
prymishchennjamy.pdf). На кафедрі, де реалізується ОП “Цивільна безпека”,
(http://www.tsatu.edu.ua/opbzh/pro-kafedru/) є 3 спеціалізовані лабораторії - цивільної безпеки, охорони
праці та електробезпеки, комп'ютерний клас з 10 комп'ютерами. Забезпеченість місцями в гуртожитках
для здобувачів, які навчаються на ОП “Цивільна безпека”, становить 100 %. В університеті є бібліотека
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/pro-viddil/. Передплату здійснено тільки на журнал “Охорона праці” та
“Інформаційний бюлетень з охорони праці”. З кожної навчальної дисципліни розроблений силабус. У
переліку дисциплін на сайті кафедри, не завжди є відповідні посилання на робочі програми та силабуси
(http://www.tsatu.edu.ua/opbzh/course/bezpeka-vyrobnychyh-procesiv-ta-obladnannja/). У низці дисциплін
містяться уже не чинні документи.
(https://drive.google.com/file/d/15WhSLaRIZrXyKeXPkgLE7KovE5OANQyy/view). Посилання на інформаційні
ресурси потребують деталізації.

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.

Відповідно до звіту самооцінювання та згідно з інформацією, отриманою у фокус-групах з академічним
персоналом, здобувачами денної та заочної форми навчання, студентським самоврядуванням, допоміжним
персоналом та при особистому огляді матеріально-технічної бази (бібліотеки, лабораторій, спортивних
залів, стадіону), а також вивчення сайту Університету було встановлено, что доступ до інфраструктури та
інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової діяльності в межах ОП
“Цивільна безпека”, є безоплатним.

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.

Державна служба з надзвичайних ситуацій надала ЗВО ТДАТУ лист про те, що ДСНС не заперечує проти
експлуатації будівель університету (http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/dovidka-dsns-2019.pdf).
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Аналогічний документ був наданий ЗВО ТДАТУ Мелітопольським міським відділом Державної установи
“Запоріжський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”
(http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/dovidka-ses-2019.pdf). В університеті проводяться інструктажі з
безпеки життєдіяльності із здобувачами вищої освіти. Наказом по університету призначені відповідальні
за охорону праці та безпеку життєдіяльності в кожному підрозділі. Альтернативою безпосереднього
відвідування університету є використання навчально-інформаційного порталу. Також для здобувачів
доступний електронний університетський репозитарій (http://elar.tsatu.edu.ua та бібліотека
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/). За ОП «Цивільна безпека» здобувачі вищої освіти з особливими
освітніми потребами не навчаються. Для студентів, які знаходяться в догляді за дитиною або за батьками,
передбачено використання індивідуальних графіків відвідування занять. В університеті працює
практичний психолог (http://www.tsatu.edu.ua/praktychnyj-psyholoh/). Здобувачі вищої освіти, які
навчаються на ОП “Цивільна безпека”, до психолога не зверталися, що було підтверджено практичним
психологом та здобувачами вищої освіти.. Університет має свій медпункт. Діє служба охорони. Проведення
спартакіад та днів здоров'я формують у студентів здоровий спосіб життя.

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

Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка учасників освітнього
процесу забезпечується різноманітними структурними підрозділами, на які покладені відповідні функції.
Так, під час роботи фокус-груп здобувачів, академічного персоналу та студентського самоврядування було
з’ясовано, що організаційну, інформаційну та консультативну підтримку учасники освітнього процесу
можуть отримати на кафедрі, в деканаті, відділі міжнародних зв’язків, відділі зв’язків з виробництвом,
юридичному відділі та в інших http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/struktura-universytetu/pidrozdily/ .
Консультативну та соціальну підтримку надає практичний психолог http://www.tsatu.edu.ua/praktychnyj-
psyholoh/ Під час зустрічей з фокус-групами було встановлено, що взаємодія деканатів та інших
підрозділів зі студентами знаходиться на належному рівні. На сайті університету можна знайти всю
інформацію, яка стосується освітніх і поза освітніх питань в розділі “Новини” та у інших спеціальних
р о з д і л а х . Слід особливо відмітити розвинуту роботу кураторів в університеті
http://www.tsatu.edu.ua/studentske-zhyttya/kuratorstvo/

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

В університеті розпочата робота щодо доступності до навчальних приміщень осіб з особливими
потребами. У різних корпусах це питання вирішено по-своєму, що відображено у Акті технічного
о б с т е ж е н н я (http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/akt-obstezhennja-umov-dostupnosti-zakladu-osvity-
dlja-navchannja-osib-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy.pdf) та огляді корпусів експертною групою.
Навчальний корпус №1 обладнано пандусом, корпуси №2, 3 і 6 обладнані кнопкою виклику для супроводу
(надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями. Вочевидь даний напрям потребує уваги
та подальшого розвитку. У випадку, якщо здобувач вищої освіти через об’єктивні причини не може певний
час відвідувати заняття, здобувач може використовувати навчально-інформаційний портал. Також для
здобувачів доступний електронний університетський репозитарій (http://elar.tsatu.edu.ua) та бібліотека
(http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/) Такі ж умови можуть бути створені для студентів, які знаходяться в
догляді за дитиною або за батьками, для них передбачено використання індивідуальних графіків
відвідування занять та використання інформаційного порталу.. За ОП «Цивільна безпека» здобувачі вищої
освіти з особливими освітніми потребами не навчаються.

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

В університеті проводиться послідовна робота по боротьбі з корупцією, про що свідчить низка наказів
http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/protydija-korupciji/antykorupcijna-prohrama/ та антикорупційна
програма ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/antykorupcijna-prohrama-tdatu-2017-2.pdf).
Організація роботи в університеті проводиться відповідно до Правил внутрішнього розпорядку
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/pravyla-vnutrishnoho-rozporjadku.pdf Політика діяльності
університету спрямована на попередження конфліктних ситуацій відображена у Кодексі честі ТДАТУ
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kodeks-chesty-tdatu.pdf В ТДАТУ існує Порядок процедури
врегулювання конфліктних ситуацій та розгляду скарг, пов’язаних з сексуальними домоганнями,
дискримінацією та корупцією серед учасників освітнього процесу ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/porjadok-procedury-vrehuljuvannja-konfliktnyh-sytuacij-ta-rozhljadu-skarh.pdf План заходів
запобігання та протидії корупції у ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/protydija-korupciji/plan-
zahodiv/ , що розміщено на сайті університету, є планом на 2018 рік. Учасники освітнього процесу мають
право звернутися до керівництва університету, керівників структурних підрозділів особисто, письмово,
через електронний ресурс, через скриньку довіри. Уповноваженою особою з питань запобігання та
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виявлення корупції у ТДАТУ є проректор з науково-педагогічної роботи. Під час реалізації ОП «Цивільна
безпека» випадків конфліктних ситуацій не зафіксовано.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

1. Для забезпечення підготовки здобувачів за ОП «Цивільна безпека» в університеті є необхідна
матеріально-технічна та інформаційна база. Наявне обладнання достатнє для підготовки здобувачів ОП
“Цивільна безпека”. 2. Забезпеченість студентів місцями в гуртожитках для здобувачів, які навчаються на
ОП “Цивільна безпека”, становить 100 %. 3. До сильних сторін слід віднести хорошу роботу спортивного
клубу ТДАТУ «Таврія-університет». Наявністю в університеті оздоровчого комплексу “САЛЮТ” на
узбережжі Азовського моря. В університеті є умови для належного харчування. Функціонує в університеті
центр культури і дозвілля. 4. В університеті функціонує навчально-інформаційний портал та
університетський репозитарій. 5. 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. 6. Освітнє середовище є
безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою, та
дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси. 7. Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна
та соціальна підтримка учасників освітнього процесу забезпечується різноманітними структурними
підрозділами, на які покладені відповідні функції. 8. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення
конфліктних ситуацій, яка є доступною для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується
під час реалізації освітньої програми.

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

Серед періодичних видань бібліотека виписує лише журнал “Охорона праці”, таким чином, поза увагою
залишаються низка видань: цивільний захист, безпека життєдіяльності, пожежна та техногенна безпека
та інші. Частина документів, що висвітлені на сайті університету потребують оновлення, зокрема “План
заходів запобігання та протидії корупції у ТДАТУ” http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/protydija-
korupciji/plan-zahodiv/ , що розміщено на сайті університету є планом на 2018 рік. Оновлення програм
навчальних дисциплін потребує більшої уваги. Посилання на інформаційні ресурси в програмах
навчальних дисциплін потребують деталізації.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Всі підкритерії Критерію 7 характеризуються загальною відповідністю. Виявлені недоліки є несуттєвими.
Експертна група дійшла висновку, що ОП за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» відповідає рівню В за
критерієм 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 ЗВО діє Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-2.pdf). Регулює періодичний
перегляд ОП Положення про освітні програми (глава 4) http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-osvitni-prohramy-v-tdatu-2019-1.pdf. У Положенні немає позиції щодо
ініціативи здобувачів ВО як стейкхолдерів у питанні модернізації освітньої програми, в той час, як
оновлення освітньої програми може відбуватися з ініціативи здобувачів ВО. Крім того у Положенні щодо
модернізації включена позиція “Бажано залучення до модернізації освітніх програм представників
ключових роботодавців...”, логічним було б ввести Положення про їх обов’язкове залучення. Наявні
результати перегляду ОП у вигляді затвердження нової редакції ОПП за спеціальністю 263 від 2019 р.
Цьому передувало обговорення, доказом чого слугує Протокол №1 обговорення академічною спільнотою
модернізації освітньо-професійної програми та корегування навчального плану за спеціальністю 263
«Цивільна безпека» від 26 жовтня 2018 р. Також обговорення модернізації ОП підтверджується наданими
протоколами від 22 листопада 2018 р. та від 20 грудня 2018 р. Перегляд ОП “Цивільна безпека” 2016
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відбувся аж після затвердження стандарту, відповідно програма не переглядалась протягом кількох
років. В новому Положенні про освітні програми це питання врегульовано належним чином: “Перегляд
освітніх програм відбувається …. щорічно …”.

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.

Для залучення здобувачів ВО до періодичного перегляду ОП, крім організації анкетування та опитування,
реальність яких підтверджена в ході опитування студентів, також здійснюється шляхом запрошення
представників студентського самоврядування для обговорення подальшої модернізації ОП, що
підтверджується Протоколом № 1 від 28 листопада 2018 р., у якому учасником круглого столу зазначена
Шац Надія – голова студради факультету. Крім того, в ході опитування студенти зазначили, що: «У
випадку, якщо певна дисципліна нам здаватиметься такою, що не є корисна, або такою, що викладаються
в обсязі меншому, ніж ми б хотіли і ніж нам потрібно, ми можемо звернутися до гаранта навчальної
програми – Рогача Юрія Петровича». Так, навіть у випадку «підготовки» студентів до такого опитування,
вищезазначена інформація донесена до здобувачів вищої освіти і за наявності ініціативи вони мають
можливість брати безпосередню участь у перегляді та зміні своєї ОПП, що є позитивним фактом.

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

Роботодавці залучаються до взаємодії для забезпечення якості ОП. Як приклад постійних партнерів у
цьому процесі можна навести ГУ ДСНС (Мелітопольске міськрайонне управління), Мелітопольскі
високовольтні мережі ВАТ «Запоріжжяобленерго». Взаємодія із ними має постійний характер, вони
приймають участь в обговореннях корегування ОП, що підтверджується протоколом № 1 від 22 листопада
2018 р. Зазначене також підтверджено в ході опитування фокус-групи роботодавців.

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

З огляду на те, що випуску цієї бакалаврської ОП ще не було, прикладів практичної реалізації
відслідковування кар`єрного шляху випускників саме бакалаврської програми немає. Втім, ЗВО має низку
нормативних актів щодо збирання та аналізу кар`єрного шляху випускників: http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/porjadok-pracevlashtuvannja.pdf, http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/polozhennja-pro-
viddil-zvjazku-z-vyrobnyctvom.pdf Інструментом врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
є анкетування (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/monitorynh-ocinjuvannja-
vypusknykamy-rivnja-zadovolenosti-otrymanyh-osvitnih-posluh-za-osvitno-profesijnoju-prohramoju-cyvilna-
bezpeka.pdf). Спілкування з роботодавцями підтверджує їх наміри щодо працевлаштування першого
випуску здобувачів вищої освіти за даною ОП (випуск відбудеться влітку 2020 року). Реалізація ОП
“Цивільна безпека” передбачає належну перспективу забезпечення направленнями на роботу та
підтримання зв`язку із випускниками в контексті аналізу їх професійного шляху.

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

Прикладом того, що внутрішня система забезпечення якості забезпечила адекватне реагування на
недоліки, які виявлялися в ОП під час здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості є
перенесення деяких дисциплін із останніх курсів на початкові (с. 16 звіту про самооцінювання). Також
заслуговує уваги виявлення незабезпечення ОП підготовки фахівця оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту відповідно до стандарту вищої освіти, в результаті чого зазначена посада була
виключена із переліку посад, придатних для працевлаштування за ОП (ОПП 2019). У ТДАТУ запроваджено
систему онлайн-опитування на веб-сайті ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-
jakostivyschoji-osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/

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

Критерій культури якості є доволі суб`єктивним та полягає у готовності та бажанні підвищити якість
змісту ОП. Науково-педагогічні працівники та керівництво ЗВО виявило високий рівень зацікавленості у
розвитку акредитовуваної ОП та занепокоєність останніми змінами нормативно-правового регулювання
переліку спеціальностей, виявило бажання звернення до МОН із ініціативою про зміну такої класифікації.
Зазначене свідчить зацікавленість у подальшій долі ОП, її розвитку, готовність діяти для забезпечення
прогресу в контексті ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Детальне та чітке нормативно-правове регулювання процедури забезпечення якості вищої освіти.

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

У Положенні про освітні програми в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені
Дмитра Моторного немає позиції щодо ініціативи здобувачів ВО як стейкхолдерів у питанні модернізації
освітньої програми, в той час, як оновлення освітньої програми може відбуватися з ініціативи здобувачів
ВО. Крім того у Положення щодо модернізації включена позиція про “Бажано залучення до модернізації
освітніх програм представників ключових роботодавців...”, логічним було б ввести Положення про їх
обов’язкове залучення. Перегляд ОП “Цивільна безпека” 2016 відбувся аж після затвердження стандарту,
відповідно програма не переглядалась протягом кількох років. В новому Положенні про освітні програми
це питання врегульовано належним чином: “Перегляд освітніх програм відбувається …. щорічно …”.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Всі підкритерії Критерію 8 характеризуються загальною відповідністю. Виявлені недоліки є несуттєвими.
Експертна група дійшла висновку, що ОП за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» відповідає рівню В за
критерієм 8.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

1. Визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх
учасників освітнього процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Правила що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу закладено в Статуті
університету http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/statut-2019.pdf Права та обов‘язки всіх учасників
освітнього процесу регулюються Колективним договором між трудовим колективом та адміністрацією
університету на 2017–2019 роки http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kolektyvnyj-dohovir-2017-2019-
rik-2.pdf, який було оновлено на 2020-2021 роки http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kolektyvnyj-
dohovir-2020-2021-rik.pdf Правилами внутрішнього розпорядку ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/pravyla-vnutrishnoho-rozporjadku.pdf Певні положення закладено у Кодексі честі ТДАТУ
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kodeks-chesty-tdatu.pdf Документи університету про організацію
освітнього процесу розміщені http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/polozhennja/ і містять, зокрема,
Положення про організацію освітнього процесу у ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-osvitnoho-procesu-2019-2_ostannye-1.pdf

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

Протоколи обговорень діючих освітніх програм (в тому числі ОП “Цивільна безпека”) подано у розділі
http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/hromadske-obhovorennja-
osvitnih-prohram/obhovorennja-dijuchyh-osvitnih-prohram/ Проте в ході експертизи не було виявлено
документу щодо завчасного оприлюднення на сайті університету проектів ОП чи проектів змін освітніх
програм.

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

На сайті ТДАТУ оприлюднено освітні програми відповідно ОПП 263 “Цивільна безпека” першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 «Цивільна безпека” галузі знань 26 “Цивільна
безпека", кваліфікація: бакалавр з цивільної безпеки – 2016 року http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-
content/uploads/sites/41/opp-263-cyvilna-bezpeka-2016-2020.pdf ОПП “Цивільна безпека" першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 "Цивільна безпека” галузі знань 26 “Цивільна
безпека", кваліфікація: бакалавр з цивільної безпеки – 2019 року http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-
content/uploads/sites/41/opp-cb-2019-bakalavr-ostatochna-redakcija-1.pdf Під час зустрічі зі стейкхолдерами,
було зазначено, що обсяг оприлюдненої інформації є достатнім для відповідних заінтересованих сторін.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Інформація про реалізацію та зміст ОП “Цивільна безпека” є прозорою та публічною, зрозумілою та
доступною та надається в необхідному обсязі, що робить можливим потенційних вступників зробити
поінформований вибір, а роботодавців мати повну інформацію про цілі та зміст підготовки здобувачів за
цією програмою. 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. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та
достовірну інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін (стейкхолдерів)
та суспільства.

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

В ході експертизи експертною групою не було виявлено проектів ОП (проектів змін освітніх програм) на
сайті університету та у відповідних документах щодо обговорення та внесення змін до ОП.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

В цілому за Критерієм встановлена відповідність, вказаний недолік не є суттєвим. Експертна комісія
дійшла висновку, що ОП за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» відповідає рівню В за критерієм 9.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

Сторінка 21



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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження
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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

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

Критерій 3 . Доступ до освітньої програми та визнання
результатів навчання

B

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою
програмою

B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої
програми

B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не
застосовується

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Додаток -
підтвердження

до
критерію_2,4.pdf

SOGuhEHBYjWXpELgOmcsJeom6h9lflurPs72bBkAdrk=

***

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
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Заплатинський Василь Миронович

Члени експертної групи

Явкун Олег Вадимович

Туровська Галина Іванівна
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