
ЗВІТ
Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Таврійський державний агротехнологічний
університет імені Дмитра Моторного

Освітня програма 22604 Екологія

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 101 Екологія

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

22604

Назва ОП Екологія

Галузь знань 10 Природничі науки

Cпеціальність 101 Екологія

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 Нікітченко Юлія Станіславівна, Борисенко
Вікторія Вікторівна, Мельник Олена Сергіївна
(керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

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-ekolohija.pdf

Програма візиту
експертної групи

http://www.tsatu.edu.ua/prohrama-vyjizdu-
ekspertnoji-hrupy-pid-chas-provedennja-
akredytacijnoji-ekspertyzy/

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

ОПП Екологія є актуальною в контексті задоволення галузевих потреб регіону та країни загалом. В ході
аналізу звіту СО, документації, а також виїзної експертизи виявлені як сильні, так і слабкі сторони.
Наявні матеріально-технічні ресурси ЗВО, наукова складова та людський потенціал дозволяють
забезпечити гідні умови для підготовки високоосвічених конкурентоздатних фахівців за ОПП Екологія.
Недоліки, виявлені під час експертизи, стосуються переважно фінансового забезпечення та неповністю
сформованої внутрішньоінституційної культури якості. Протягом останніх років суттєво було оновлено
нормативну базу ЗВО. Проте система внутрішнього контролю якості в ТДАТУ не функціонує належним
чином: у загальноуніверситетських нормативних документах та документах, що супроводжують освітній
процес за ОПП Екологія є помилки. Вони некритичні для освітнього процесу, але потребують
виправлення. Імплементовано студентоцентрований підхід, запроваджено індивідуальні траєкторії
навчання. На високому рівні розвинута співпраця зі стейкхолдерами. Група забезпечення ОПП постійно
працює над систематичним оновленням її змісту. Суттєвим недоліком є нерозвинена міжнародна
співпраця. Потребує покращення матеріально-технічне забезпечення саме для спеціальності 101
Екологія. Керівництво ТДАТУ та група забезпечення ОПП Екологія мають чітке уявлення про власні
недоліки та виявляють прагнення до їх усунення. У цілому ОПП створює позитивне враження, а виявлені
недоліки можуть бути усунені за умови належної підтримки з боку керівництва ЗВО.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Експерти встановили, що до сильних сторін слід віднести: змістове наповнення ОПП має чітку орієнтацію
на галузевий контекст з урахуванням тенденцій розвитку регіонального ринку праці; активне залучення
зовнішніх і внутрішніх стейкголдерів до організації та реалізації освітнього процесу; належна
імплементація студентоцентрованого підходу в розробку та реалізацію ОПП; розроблене навчально-
методичне забезпечення освітньої програми в цілому забезпечує досягнення визначених цілей та ПРН
ОПП Екологія; наявність програми дуального навчання, що дозволяє здобувачам отримати додаткові
знання і навички за фахом; наявність чітких, інформативних документів, в яких у доступній формі надано
інформацію про критерії оцінки, контрольні заходи та академічну доброчесність; організація
безкоштовних факультативів для студентів молодших курсів з метою покращення рівня знань з
фундаментальних дисциплін; широке використання інформаційно-комунікаційних технологій
(дистанційна освіта, навчально-інформаційний портал, мультимедійне обладнання); інформативний та
змістовний веб-ресурс ЗВО, що працює в режимі оперативного оновлення; належна медична, соціальна
та психологічна підтримки здобувачів вищої освіти і НПП, що передбачає надання пільг, оздоровлення на
власній базі відпочинку тощо.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Під час виїзної експертизи експерти виявили певні слабкі сторони ОПП, які несуттєво впливають на
провадження навчального процесу і досягнення визначених освітньою програмою ПРН. Усунення цих
недоліків сприятиме підвищенню якості освітньої програми. Мета і завдання ОПП потребують уточнення
з метою формування правильного розуміння увступників спрямованості майбутньої професії (врахування
галузевого та регіонального контексту). Варто приділити увагу удосконаленню структури інституційного
і програмного забезпечення якості, зокрема потребують доопрацювання окремі пункти нормативно-
правової документації ЗВО відповідно до вимог ЕSG та чинного законодавства України. Наявність
малокомплектних груп. Не розроблена процедура визнання результатів неформального навчання для
здобувачів вищої освіти і НПП. Недостатньо реалізований потенціал міжнародної співпраці на рівні
спільних міжнародних проектів, програм подвійного дипломування, академічної мобільності здобувачів і
НПП. Англомовний контент сайту не інформативний та містить застарілу інформацію. Рекомендується
посилити англомовну підготовку НПП і здобувачів, в тому числі за рахунок розвитку практики
викладання фахових дисциплін іноземною мовою. Передбачити запрошення гостьових професорів з
провідних іноземних установ. Рекомендується приділити увагу дооснащенню лабораторій, що
використовуються у навчальному процесі ОПП “Екологія”.

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.

У Статуті ЗВО зазначено, що “Основними завданнями університету є: … 4) формування особистості
шляхом ...екологічного виховання...” http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/statut-2019.pdf.
Твердження, що цілі ОПП відповідають місії ЗВО, не є повністю коректним http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/stratehija-tdatu.pdf. Простежити чітке місце ОПП Екологія в Стратегії розвитку ЗВО
складно. Місія ЗВО, як і цілі ОПП, що є доволі розмитими, не враховують агротехнологічний профіль
університету: “Цілі ОПП Екологія полягають у формуванні у екологів знань широкого профілю на основі
єдиного фундаменту професійних знань, умінь і навичок…”. Зокрема, у звіті самоаналізу вказано, що
метою програми є підготовка екологів для різних галузей, у той час як аналіз переліку компонентів ОПП,
зустрічі з внутрішніми та зовнішніми стейкголдерами, ректором підтвердили галузеве та регіональне
спрямування ОПП, зокрема націленість на підготовку екологів для природно-заповідного фонду (ПЗФ),
туристичного й аграрного секторів.

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

Опис цілей ОПП занадто формалізований та не дає розуміння “фокусу” програми. Перелік ПРН,
наведений у освітній програмі, обмежується визначеним у стандарті. У той час як інтерв’ювання
внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів
https://drive.google.com/file/d/1lqojGtJHtEzik87RD9oHPFvKoQNTKJhY/view?usp=sharing, а також детальне
вивчення освітніх компонентів програми, зокрема навчальних планів
(https://drive.google.com/file/d/1paOGzh2J6CgmYUh7HLX4PHoLXViZUFX0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hVt-Q5McGoEEmhf-gGLun9HCmjFVZpPv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11n4KR9WBY_PysmpvJmLpiBJIW5LU6nu7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hTfB1OmF26J5yCM8F8Q9blM0jkBicAga/view?usp=sharing), дає змогу
стверджувати, що ОПП дозволяє формувати додаткові ПРН, обумовлені локальними потребами
роботодавців. Відповідно додаткові ПРН мають бути відповідно описані (зокрема ті, що враховують
регіональну та галузеву специфіку ОПП); це дасть змогу охарактеризувати унікальність програми та буде
інформативним для майбутніх здобувачів. Стосовно врахування регіонального замовлення, експертній
комісії було надано лист від заступника голови Запорізької державної адміністрації, у якому просять
розглянути можливість зарахувати до ТДАТУ 20 осіб на навчання за спеціальністю101 Екологія у 2020 р.
https://drive.google.com/file/d/1APT4ukWugQJB8--d4EYO91TSRqHuDYkr/view?usp=sharing. Хоча слід
зазначити, що за даною спеціальністю також здійснює підготовку Мелітопольський державний
педагогічний університет.

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.

Перелік цілей ОПП та ПРН обмежується тими, що визначені у освітньому стандарті. Регіональний та
галузевий контекст програми простежується у робочих програмах практик
http://www.tsatu.edu.ua/eons/navchannja/praktyka/ та навчальних дисциплінах. Використання кращого
досвіду вітчизняних та іноземних освітніх програм декларується, але підтверджуючих фактів не
встановлено.

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

В цілому ОПП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
спеціальністю 101 Екологія. Хоча, на думку експертів, варто посилити підготовку з освітніх компонентів,
що дозволяють формувати наступні ПРН: ПРН1 (управління проектами, ПРН 7 (використання
міжнародного досвіду), ПРН 10 (ГІС технології та програмні засоби), ПРН 12 (участь у розробці та
реалізації проєктів), ПРН 22 (участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження
довкілля).
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Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Серед сильних сторін ОПП варто відмітити: змістове наповнення ОПП має чітку орієнтацію на галузевий
контекст (ПЗФ, рекреаційний та аграрний сектори); у ОПП враховані тенденції регіонального ринку
праці, що було підтверджено під час зустрічі з роботодавцями, зокрема представниками ОТГ та місцевої
ради.

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

1. Зміст ОПП дублює перелік ПРН освітнього стандарту та не містить ПРН, що могли б відобразити
унікальність та специфіку програми. 2. При аналізі логіко-структурної матриці було помічено, що не всі
ПРН досягаються у повній мірі. 3. З метою формування правильного розуміння у вступників
спрямованості майбутньої професії, а також підкреслення унікальності ОПП, рекомендуємо зробити
коригування цілей та ПРН з урахуванням профілю університету та регіонального контексту, зокрема
спрямованості на підготовку спеціалістів для аграрної й рекреаційної галузей та ПЗФ. Наявний науково-
педагогічний склад, матеріально-технічна база та структура освітніх компонентів дозволяють практично
реалізувати дану рекомендацію. 4. Відмітивши як позитивну практику довготривалі відносини із
роботодавцями, зокрема з представниками національних природних парків (працівники НПП
долучаються до викладання, приймають здобувачів на практику), а також природоохоронну та
рекреаційну специфіку регіону, комісія вважає раціональним запровадити практику присвоєння
професійної кваліфікації, наприклад «Спеціаліст з природно-заповідної справи». Це дозволить підвищити
конкурентоспроможність як ОПП, так і випускника на ринку праці. Практична реалізація даної
рекомендації можлива через наявну програму дуального навчання. 5. У самій ОПП відсутній розділ
“Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти”, що передбачено
затвердженим стандартом вищої освіти. 6. Варто надати в ОПП посилання на вибіркові дисципліни.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

У результаті тріангуляції доказів, отриманих під час співставлення даних звіту самоаналізу, проведених
інтерв'ю та перевірки додаткової документації були виявлені певні недоліки, що можуть бути виправлені
при подальшому перегляді ОПП.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської
кредитної трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо
навчального навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту
вищої освіти (за наявності).

На основі аналізу ОПП і НП підтверджено відповідність загального обсягу (240 кредитів) освітніх
компонентів та кредитів ЄКТС стандарту спеціальності 101 Екологія.

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.

ОПП має чітку та зрозумілу структуру. Освітні компоненти складають логічну взаємопов’язану систему та
в цілому дозволяють забезпечити формування визначених ПРН, хоча і потребують певного
доопрацювання (так, кваліфікаційній роботі не надано код ОК та не визначено які ПРН вона дозволяє
досягти). Варто зазначити, що під час інтерв'ю з гарантом програми, проектною групою та навчально-
педагогічним персоналом було з’ясовано, що при формуванні ОПП, зокрема переліку дисциплін,
використовували застарілий підхід, заснований на рекомендаціях провідних установ. У той час як
сучасна парадигма вищої освіти вимагає формування переліку освітніх компонентів, виходячи із
визначених ПРН, досягнення яких вони мають забезпечувати. Незважаючи на вищезазначене,
формування у здобувачів ПРН є досяжним за рахунок вибору відповідних методів та форм навчання, що
було виявлено під час огляду робочих програм та інтерв'ю зі студентами, випускниками та викладачами.
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3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

Зміст ОПП відповідає предметній області, зокрема зосереджений на підготовку екологів для ПЗФ,
рекреацій та агросектору. Важливою складовою підготовки майбутніх екологів є проходження практик
https://drive.google.com/open?id=1Y2MTNXTm3OMOFRXJdM2v4oraRDoAXrVz, що відбувається під
керівництвом викладачів та кураторів від баз практик. Зазначимо, здобувачі виконують завдання, що є
тотожними з функціональними завданнями працівників даних підприємств/організацій/установ.

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

1. Вибіркові дисципліни складають 27,5% від загального обсягу кредитів ЄКТС 2. Студенти беруть участь
у формуванні переліку дисциплін вільного вибору, мають змогу попередньо ознайомитись з їх змістом та
здійснюють свій вибір шляхом подання заяв. 3. Перелік дисциплін враховує різнобічність інтересів
здобувачів https://drive.google.com/file/d/1UzN9IfRFDprxK2suP_jnkVZ7DhG2CoDa/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/18e1I9vJfIz43RnTeyLbeJF4ekVAx3r4b/view?usp=sharing. Вибіркова складова
формується наступним чином: 1 к. – проп. 6, вибір - 2; 2 к. – проп. 9, вибір - 3; 3 к. – проп. 20, вибір - 7; 4.
Кожен студент має індивідуальний навчальний план
https://drive.google.com/file/d/1Yi2J2wnH3NtFlNu5q6Nz3yfuzj1SYuAB/view?usp=sharing. 5. Нормативна база:
Положенням про організацію освітнього процесу у ТДАУ, (п. 2.5 “Основним завданням освітнього процесу
є: ...− індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої молоді, створення можливостей для
реалізації пошуку здобувачами вищої освіти індивідуальної освітньої траєкторії”)
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-osvitnoho-procesu-2019-
2_ostannye-1.pdf Положенням п р о порядок т а у м о в и обрання навчальних дисциплін за вибором
здобувачів вищої освіти в ТДАУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-
vybirkovi-dyscypliny-v-tdatu-2019.pdf 6. Розробляється система електронного опитування студентів для
обрання дисциплін за вибором.

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

За результатами опрацювання робочих матеріалів (робочі програми практик, звіти про проходження
практик, угоди з базами практик) https://drive.google.com/open?
id=1Y2MTNXTm3OMOFRXJdM2v4oraRDoAXrVz та інтерв’ю з роботодавцями виявлено, що передбачена ОПП
практична підготовка забезпечує отримання відповідних компетентностей, необхідних для подальшої
професійної діяльності. Це досягається за рахунок відведення достатньої кількості кредитів (12 кредитів
ЄКТС) на навчальні та виробничі практики. Додатково варто відмітити як позитивний досвід те, що в
окремих дисциплінах (наприклад, “Метеорологія і кліматологія”, “Ландшафтна екологія”, “Агроекологія”,
“Моніторинг довкілля” та інші) передбачені навчальні практики в польових умовах та на базі
національних парків, інтегровані в навчальний план курсів (окремо від інших видів практик, зазначених у
навчальному плані). Перевірка рівня задоволенності роботодавців компетентностями здобувачів та
випускників, здійснюється шляхом опитування
https://drive.google.com/file/d/1h6bDvJ0kZLd5R3mLNZNz6iG9lTsQSqps/view?usp=sharing

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

За результатами виїзної експертизи встановлено, що формування соціальних навичок у здобувачів
відбувається за рахунок: - впровадження в навчальний процес наступних методів і форм навчання:
брейнстормінг, дискусії, групова робота, методу “технологія пазлу” тощо, що сприяють набуттю
здобувачами вищої освіти соціальних навичок; - тренінгів та бесід, що мають місце у позанавчальний час.
Водночас, на думку експертів, доцільно ввести додаткові дисципліни соціально-гуманітарного профілю
для формування необхідних soft skills.

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

Професійний стандарт для першого рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія відсутній.
Компетентності та програмні результати навчання на ОПП відповідають Класифікатору професій (ДК
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003:2010) і вимогам до сьомого рівня (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) Національної рамки
кваліфікацій.

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

Обсяг ОПП складає 240 кредитів ЄКТС і відповідає зазначеному у стандарті. Фактичне щотижневе
навантаження студентів не перевищує 24 години/тиждень, що відповідає ОС “бакалавр”. В ОПП
раціонально розподілені кредити та навчальні години протягом всього терміну навчання на першому
рівні вищої освіти. ОПП та НП збалансовані за видами та формами навчання, а також за часом,
відведеним на аудиторну та самостійну роботу. У цілому, обсяг ОПП дозволяє досягти цілей програми та
ПРН.

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.

При вивченні документів про дуальну форму навчання http://www.tsatu.edu.ua/eons/navchannja/dualne-
navchannja/ та під час інтерв’ю зі студентом (2020 рік випуску), який навчався за цією формою, було
підтверджено, що структура ОПП, навчальний план і індивідуальний план навчання студента
узгоджуються між собою, із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти, та дозволяють
забезпечити ПРН, визначені стандартом.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Зміст та обсяг ОК ОПП формується із залученням здобувачів, випускників та роботодавців (через
проведення круглих столів, он-лайн опитувань тощо). Наявність дуальної форми навчання дозволяє
студентам здобути додаткові знання та практичні навички для професійної діяльності. Варто відмітити
використання різноманітних форм інформування студентів про важливість питання вибору
індивідуальної освітньої траєкторії (круглі столи, бесіди, анкетування, інформація на сайті).

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

У програмах першого курсу першого семестру варто прибрати дисципліни за вибором (ЗВО підтвердив
реалізацію даної ініціативи). Реальна вибірковість дисциплін здобувачами 1-го курсу викликає сумніви.
Рекомендується розширити бази практик, зокрема заключити угоди про співпрацю (у т.ч. проходження
виробничої практики) з промисловими підприємствами, органами державного управління та місцевого
самоврядування, що дозволить посилити компетентності здобувачів вищої освіти. У навчальному плані
вказано, що фізичне виховання є позакредитною дисципліною. При цьому включення до навчальних
планів 4 додаткових щотижневих годин збільшують навантаження на студентів. Тому варто включити цю
дисципліну у блок дисциплін за вибором студента або за вибором ЗВО з присвоєнням кредитів та
відповідною системою оцінювання, або заняття з фізкультури можуть бути організовані як факультатив.
Кафедрою, яка забезпечує реалізацію ОПП реалізується низка заходів щодо організації неформальної
освіти для здобувачів та НПП, але результати такої неформальної освіти не враховуються офіційно як
результати навчання (при цьому в університеті наявне Положення про неформальну освіту). Експертна
комісія рекомендує розробити систему обліку й зарахування результатів такого навчання.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

У цілому за структурою та змістом ОПП відповідає освітньому стандарту за спеціальністю 101 Екологія.
Вищезазначені недоліки можуть бути у короткий строк.
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Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання:

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

Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті ЗВО
http://www.tsatu.edu.ua/pk/vstup/.

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

Для спеціальності 101 Екологія передбачені конкурсні предмети: обов'язкові - українська мова та
література і біологія; на вибір - хімія, математика, географія. Згідно з Додатком 4 Правил прийому до
Т Д А Т У http://www.tsatu.edu.ua/pk/wp-content/uploads/sites/48/dodatok-4-pp-2020.pdf розподіл вагових
коефіцієнтів по конкурсним предметам становить: українська мова та література - 0,55; біологія - 0,2;
хімія, математика чи географія - 0,22. Вага атестату про повну загальну освіту - 0,05. На думку експертів
доцільно переглянути розподіл вагових коефіцієнтів і встановити вищі коефіцієнти на дисципліни, що є
профільними для спеціальності. Під час зустрічі секретар приймальної комісії зауважив, що прийнятий
розподіл вагових коефіцієнтів дозволяє врахувати регіональні специфіку вступників. Це також
підтвердили гарант освітньої програми та декан факультету. Такий розподіл вагових коефіцієнтів є
типовим для усіх спеціальностей в ТДАТУ та обумовлений низьким рівнем підготовки абітурієнтів з
фундаментальних дисциплін. Одночасно, варто зазначити, що вищезазначений порядок розподілу
коефіцієнтів не впливає на досягнення ПРН через підсилення підготовки здобувачів молодших курсів з
фундаментальних дисциплін за рахунок факультативів. Цей факт було підтверджено здобувачами вищої
освіти під час інтерв’ю.

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших
закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про
визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними
для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми.

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної
мобільності, визначені у “Положенні про перезарахування навчальних дисциплін та визначення
академічної різниці” http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-
perezarahuvannja-ta-akademichnu-riznycju-2019-2.pdf Проте у Положенні зазначено, що “забезпечена
можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачам вищої освіти досягається, в тому
числі, за рахунок перезарахування навчальних дисциплін”. Це твердження невірне, бо мають бути
перезараховані програмні результати навчання, а не дисципліни, виходячи лише з порівняння їх назв.

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.

В ЗВО визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті здобувачами і НПП, регулюється
“Положенням про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці в
ТДАТУ” http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-perezarahuvannja-ta-
akademichnu-riznycju-2019-2.pdf За процедурою декан факультету приймає рішення за погодженням із
гарантом ОП та відповідними кафедрами про перезарахування навчальних дисциплін або частини їх
кредитів на підставі документів, отриманих особою у неформальній освіті. Практики перезарахування
результатів неформальної освіти немає.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

1. Правила прийому на ОПП чіткі і зрозумілі, доступні для розуміння вступників. 2. Організація
факультативів для студентів молодших курсів з метою підняття рівня знань з фундаментальних
дисциплін.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.

1. Відсутність системи і механізмів врахування результатів участі студентів і викладачів у програмах
неформальної освіти. 2. При вступі, за рахунок зниження вагових коефіцієнтів на конкурсні предмети ЗВО
завідомо не мотивує абітурієнтів до покращення своїх знань з дисциплін, що є фаховими для
спеціальності 101 Екологія. 3. Система рейтингового оцінювання результатів роботи НПП не передбачає
врахування видів діяльності, що по факту являють собою різновиди неформальної освіти (наприклад, не
враховуються результати навчання, здобуті викладачами у Школі професійної майстерності, створеної
при ЗВО). 4. Рекомендується удосконалити правила визнання результатів навчання, отриманих в інших
закладах освіти (згідно вищезазначених рекомендацій). 5. Рекомендується розробити чіткі процедури й
механізми врахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, для здобувачів і НПП.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Усунення визначених слабких сторін дозволить підвищити якість навчання за ОПП, а офіційне врахування
результатів інших видів навчання заохочуватиме здобувачів і НПП до саморозвитку і самовдосконалення
відповідно до індивідуальних потреб.

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.

У таблиці 3 відомостей самооцінювання інформація про форми та методи навчання і викладання подана
некоректно. Вона не може бути однаковою для всіх ОК, оскільки різні ОК забезпечують досягнення різних
ПРН. Під час інтерв’ювання гаранта ОПП і НПП було з’ясовано, що на практиці вибір форм і методів
навчання відбувається викладачами так, щоб забезпечити досягнення цілей і ПРН, заявлених у ОПП.
Перевага надається проблемно-орієнтованим й інтерактивним методам викладання. Використання на
заняттях сучасних форм і методів навчання і викладання підтвердили здобувачі під час зустрічі. За
результатами опитування 61,4% здобувачів зазначили, що викладачі використовують сучасні методи
навчання «практично завжди»; 25,0% - «часто»; 11,4% - «на достатньому рівні»; 2,3% - «зрідка»
https://drive.google.com/open?id=1fLi7QYMLwpZ9UWa3ec1RDtsom_mR2-hq. Принцип студентоцентрованого
навчання реалізується шляхом надання здобувачеві освіти можливість вибору форми навчання - очна,
дистанційна, заочна. У ЗВО повноцінно функціонує НІП (http://nip.tsatu.edu.ua/ ). В ході зустрічі здобувачі
наголосили, що регулярно користуються інформаційним порталом, а також підвередили доступність
індивідуального графіку навчання. Під час перевірки порталу всі ОК за ОПП мали відповідне
інформаційне наповнення. Через НІП реалізується дистанційне навчання за індивідуальними графіками.
Здобувачі мають змогу вільно обирати тематики для курсових і кваліфікаційних робіт, наукових
досліджень з урахування інтересів і потреб професійної діяльності здобувачів.

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 і НПП, а також вивчення документів, експерти перевірили, що: 1.
Інформація про освітні компоненти в межах ОПП «Екологія» знаходиться у відкритому доступі на веб-
ресурсі ЗВО http://www.tsatu.edu.ua/eons/navchannja/dyscypliny/. 2. Фахові дисципліни забезпечені як
робочими програмами, так і силабусами (наприклад, http://www.tsatu.edu.ua/eons/course/ekolohichna-
pasportyzacija-terytorij-i-pidpryjemstv/). 3. Інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів
навчання, порядку та критеріїв оцінювання: - надається здобувачам викладачем на першому занятті з
дисципліни; - доступна на офіційних веб-ресурсах ЗВО (веб-сторінки кафедри, навчально-інформаційний
портал); - міститься у робочих програмах й силабусах навчальних дисциплін; - міститься у навчально-
методичних рекомендаціях до вивчення дисциплін, виконання індивідуальних та самостійних завдань,
курсових і кваліфікаційних робіт. Загалом вся інформація доступна, представлена у зрозумілій формі і
надається здобувачам освіти відповідно до визначених термінів і форм. Про ефективність запровадженої
системи інформування здобувачів освіти свідчать результати опитування студентів.

Сторінка 9



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

На основі аналізу матеріалів, результатів зустрічей експерти встановили, що організація наукової
діяльності здобувачів відбувається з урахуванням цілей ОПП, спеціалізації ЗВО та регіональної специфіки
наступним чином: 1. Викладачі кафедри мотивують і навчають здобувачів навичкам наукової діяльності
шляхом включення дослідницьких завдань в навчальні дисцини. 2. На кафедрі геоекології та
землеустрою функціонують наукові гуртки «Екологічна безпека», «Екодослід», «Лісова стежина»,
«Еколайн» http://www.tsatu.edu.ua/eons/naukova-dijalnist/naukovi-hurtky/. Положенням про студентські
наукові гуртки у ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nauka/wp-content/uploads/sites/49/polozhennja-pro-
studentski-naukovi-hurtky-tdatu.pdf . Графік, плани та результати роботи наукових гуртків знаходиться у
відкритому доступі https://drive.google.com/file/d/1ecjwYHzSBcNezauqkitW5B4MtV2SA-66/view ;
https://drive.google.com/file/d/10fMTDEC34HPxS2AU9YMTB8nM6QYi6yG6/view). 3. Здобувачі беруть участь у
наукових конференціях і конкурсах наукових робіт, олімпіадах тощо. 4. Здобувачі разом з науковими
керівниками готують до друку наукові публікації. Підтвердження залучення здобувачів до наукової
діяльності: - сертифікати і дипломи учасників конференцій; дипломи переможців і учасників конкурсів
наукових робіт і олімпіад; наукові публікації здобувачів. Детальна інформація представлена у звіті про
науково-дослідну роботу кафедри геоекології і землеустрою за 2019 р. (п. 20.3 – 20.13)
http://www.tsatu.edu.ua/eons/naukova-dijalnist/zvity-z-nauky/.

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

Механізм оновлення змісту освіту регламентується відповідними положеннями і вказівками ТДАТУ
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/polozhennja/). Під час зустрічей НПП повідомили, що
систематично оновлюють зміст освіти. З цією метою: - активно займаються НДР, результати якої
відображають у публікаціях http://www.tsatu.edu.ua/eons/naukova-dijalnist/statti-vykladachiv/. Детальна
інформація про публікації викладачів відображена у звіті
https://drive.google.com/file/d/1K1Q4UB6A0NmipQPOkZF54PCdrBrpKGsp/view. Окрім цього у підручниках,
посібниках та інших навчально-методичних матеріалах; http://www.tsatu.edu.ua/eons/naukova-
dijalnist/monohrafiji-ta-pidruchnyky/; - НПП регулярно проходять практику й підвищення кваліфікації на базі
провідних підприємств, установ і організацій (таблиця 2 звіту СО); - викладачі мають вільний доступ до
електронного репозитарію http://elar.tsatu.edu.ua/?locale=uk), а також доступ до публікацій у
міжнародних науково-метричних базах http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/. Як зазначили НПП оновлення
змісту освіти відбувається за ініціативи викладачів, з урахуванням рекомендацій стейкхолдерів. Проте
були виявлені певні недоліки: у робочих програмах і сибалусах мало використовується посилань на
сучасні та іноземні джерела літератури, наявні посилання на застарілі літературні джерела; в окремих
дисциплінах виявлено неузгодженість змістового наповнення, дублювання та повторюваність з іншими
ОК.

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

У ЗВО функціонує відділ міжнародних зв’язків http://www.tsatu.edu.ua/vmz/, мета діяльності якого полягає
у розширенні та укріпленні міжнародної співпраці. Проте експерти виявили низку недоліків. Кафедра не
має усталених партнерських відносин з іноземними ЗВО, НДІ та іншими організаціями. Більшість
міжнародних угод, що були надані для ознайомлення, недіючі станом на початок 2020 р. З програмами
академічної мобільності, здобувачі малознайомі, практики участі не мають. Вони проходять практику на
базі іноземних підприємств (зокрема на фермах у Німеччині й Польщі), але зміст такої практики не
дозволяє сформувати ПРН, визначені для 101 Екологія. Під час зустрічі НПП зазначили, що підвищують
кваліфікацію на базі іноземних ЗВО (Празький інститут підвищення кваліфікації (Чехія), Міжнародний
інститут інновацій (Польща)), та беруть участь у міжнародних конференціях. Викладачі підтвердили, що
стажування відбувалося з власної ініціативи та за власний рахунок. Експерти вважають, що низький
рівень залучення здобувачів і НПП до співпраці на міжнародному рівні пов'язаний з недостатнім рівнем
володіння іноземною мовою. Незважаючи на те, що для вивчення іноземних мов навчальним планом
передбачено 24 кредити, здобувачі відмітили, що потребують вдосконалення цих навичок. Також рівень
володіння іноземною мовою основних НПП не підтверджений відповідними документами. Незважаючи на
існуючі недоліки, під час зустрічей керівництво ЗВО, структурні підрозділи і гарант ОПП підтвердили
намір працювати над посиленням міжнародної співпраці.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.
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1. Широке практичне використання сучасних підходів і методів навчання та викладання, що забезпечує
досягнення цілей ОПП і ПРН. 2. Залучення представників роботодавців до навчального процесу у різних
форматах. 3. Наявність повноцінно функціонуючого навчально-інформаційного порталу ТДАТУ як
інструменту, що забезпечує рівний та повноцінний доступ до навчальних матеріалів для здобувачів
різних форм навчання. Цей пункт дозволяє врахувати вимоги ESG 1.3, зокрема щодо формування
студентоцентрованого навчання і викладання, що уможливлює гнучкі навчальні траєкторії; підтримує
відчуття автономності у того, хто навчається, водночас забезпечуючи йому відповідний супровід і
підтримку з боку викладача. 4. Доступність і зрозумілість інформації щодо цілей, змісту та програмних
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання. 5. Використання різних підходів і методів
стимулювання науково-пізнавальної діяльності у здобувачів вищої освіти. 6. Навчальним планом
передбачено 24 кредити ЄКТС на вивчення іноземної мови, що дозволяє підготувати
конкурентоспроможного на ринку праці фахівця. 7. Доступність інформаційних ресурсів (як вітчизняних,
так й іноземних) для оновлення змісту освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у
відповідній галузі. Вільний доступ до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

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

1. У робочих програмах мало використовується посилань на сучасні інформаційні джерела, у тому числі
іноземні. 2. Рекомендується узгодити змістове наповнення фахових дисциплін з метою уникнення
дублювання і повторення навчальних тематик, фрагментарності отриманих знань; оновити посилання на
джерела літератури. 3. Недостатньо розвинена міжнародна співпраця на ОПП. Зокрема, варто розширити
можливості участі студентів у програмах міжнародної академічної мобільності. 4. Закордонна практика
здобувачів не відповідає цілям ОПП і визначеним ПРН. 5. З метою підвищення результативності
рекомендується переглянути підходи й методи вивчення іноземної мови здобувачами і НПП. 5. Ввести
викладання окремих фахових дисциплін іноземною мовою, що дозволить закріпити отримані навички та
вміння з іноземної мови. 6. Посилити публікаційну активність викладачів у виданнях, що індексуються
міжнародними наукометричними базами, а також активізувати їх залучення до міжнародних стажувань.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Підходи й методи навчання і викладання за ОПП відповідають визначеному критерію і встановленим
вимогам. Виявлені недоліки потребують консолідації зусиль на рівні ЗВО, їх усунення дозволить
підвищити конкурентоздатність ОПП, а також здобувачів освіти на ринку праці.

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.

Під час інтерв'ювання здобувачі підтвердили, що заходи і критерії оцінювання є чіткими, зрозумілими і
прозорими, а саме: - обов`язковим є попереднє ознайомлення здобувачів вищої освіти з документом
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf під назвою
“Положення про оцінювання знань студентів ТДАТУ” згідно якого відбувається оцінювання знань у
ТДАТУ. Положення опубліковане на веб-сайті ТДАТУ і є доступним для перегляду та попереднього
ознайомлення здобувачами вищої освіти; - інформування та консультація здобувачів вищої освіти щодо
контрольних заходів і критеріїв оцінювання на початку вивчення дисципліни. Згідно результатів
опитування https://drive.google.com/file/d/1TvhF2HPvUkB1ya4nBtn4CuKNm1jWws9y/view?ts=5e5f682a
проведеного в 1 семестрі 2019/2020 навчального року для здобувачів вищої освіти спеціальності 101
Екологія з`ясовано: - 86,4 % опитаних здобувачів задоволені відповідністю отриманих результатів
вивчення дисциплін заявленим цілям, в свою чергу, 13,7 % не задоволені. - 86,3 % опитаних здобувачів
повністю задоволені прозорістю та чесністю оцінювання знань, в свою чергу, 13,6 % не задоволені. - 88,6
% опитаних здобувачів повністю розуміють мету, цілі і очікувані результати вивчення дисциплін, в свою
чергу, 11,4 % не розуміють. Вищенаведені математичні розрахунки викликають сумніви, адже відсоток
здобувачів вищої освіти не може перевищувати 100% .
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2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

Форма атестації здобувачів вищої освіти відповідає вимогам стандарту вищої освіти. Відповідно до
Стандарту вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
який передбачає форму атестації здобувачів вищої освіти - публічний захист кваліфікаційної роботи.
Коригування ОП відбулося в 2018-2019 році, було змінено форму підсумкової атестації з державного
іспиту на кваліфікаційну роботу.

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.

Під час інтерв'ювання здобувачів вищої освіти з'ясовано, що рівень їх поінформованості щодо заходів і
критеріїв оцінювання знань є достатнім. У Положенні про оцінювання знань студентів ТДАТУ
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf визначені основні
принципи організації різних видів котнтролю. У Положенні про організацію освітнього процесу
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-osvitnoho-procesu-2019-
2_ostannye-1.pdf визначені загальні положення про організацію освітнього процесу. У Положенні про
організацію та контроль якості навчальних занять у ТДАТУ визначено основні види навчальних занять,
методичне забезпечення та ін. http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-
orhanyzacyju-ta-kontrol-jakosti-navchalnyh-zanjat-u-tdatu-2019-114od_merge.pdf. Вищевказані документи
знаходяться у відкритому доступі на сайті ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/polozhennja/.
Об'єктивність екзаменаторів регламентується згідно “Положення про оцінювання знань студентів ТДАТУ”
підпунктом 1.2.5. http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf. Порядок
оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження регламентовано Положенням
про апеляцію результатів підсумкового контролю з дисципліни http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/pologennya-pro-apelyaciu-rezultativ-PMK.pdf.

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.

У ЗВО визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти та процедури дотримання академічної
доброчесності. Кодекс честі Таврійського державного агротехнологічного університету
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kodeks-chesty-tdatu.pdf регламентує норми етичної поведінки
співробітників і студентів ТДАТУ та політику академічної доброчесності в ТДАТУ. Під час опитування
здобувачів вищої освіти та НПП було з'ясовано, що популяризація академічної доброчесності у ЗВО
здійснюється шляхом інформування, консультацій та перевірки робіт на плагіат. Зокрема, варто
відмітити, здійснення попереднього ознайомлення здобувачів вищої освіти з Положенням про систему
запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти в ТДАУ
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/polozhennja-pro-systemu-antyplahiatu-v-tdatu-2017-1.pd. На
кафедрі зберігають довідки про результати перевірки курсових робіт на плагіат. Результати перевірки
випускних кваліфікаційних робіт відсутні, у зв'язку з відсутністю відповідного випуску. Перевірка на
плагіат відбувається з використанням неліцензійної програми Etxt.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Наявність у ЗВО чітких, інформативних документів, в яких у доступній формі надано інформацію про
критерії оцінки, контрольні заходи та академічну доброчесність. Варто відмітити достатню обізнаність
здобувачів вищої освіти щодо регламентів академічної доброчесності та критеріїв оцінки знань, що
свідчить про широку популяризацію цієї інформації в університеті.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.

1. Перевірка на плагіат відбувається за допомогою неліцензійної російської програми Etxt, котра не може
забезпечити достовірного результату https://www.etxt.ru/antiplagiat/. Рекомендується придбати відповідне
програмне забезпечення пошуку плагіату українських виробників і організувати централізовану
уніфіковану процедуру перевірки кваліфікаційних робіт. 2. При проведенні опитувань біля 10% студентів
зазначили, що в тій чи іншій мірі відчували прояви дискримінації. Група експертів рекомендує
запровадити практику обговорення фактів дискримінації на засіданнях рад факультетів та кафедр, та
відпрацювати заходи упередження проявів дискримінації.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

У ЗВО наявні позитивні практики та конкретні документи, які відповідають вимогам академічної
доброчесності. У цілому є незначні зауваження, які не впливають на позитивне враження від організації
роботи ЗВО за даним критерієм. Траєкторія вдосконалення є досяжною та цілком може бути реалізована.

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.

Академічна та професійна кваліфікація викладачів була підтверджена відповідністю дипломів та
публікацій тематиці закріплених за ними дисциплін. Коректна Таблиця 2. Зведена інформація про
викладачів ОП, міститься за посиланням https://drive.google.com/open?
id=1h4MEL2P8UjUWRQoywYULQcZ926p2tCq8

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

Процедура конкурсного відбору викладачів на ОП здійснюється на підставі Положення про проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад або обрання за конкурсом науково-педагогічних
працівників ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/ofciini-dokumenty/vakansii . Під час інтерв’ювання
НПП та керівника відділу кадрів встановлено, що за останні 5 років випадків порушення цього
Положення зафіксовано не було. Процедура конкурсного відбору є чіткою та зрозумілою, враховує
професійну активність викладачів.

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

Зовнішні стейкхолдери залучаються до перегляду ОПП, керівництва практиками, участі у підсумковій
державній атестації, беруть участь у рецензуванні наукових робіт http://www.tsatu.edu.ua/eons/seminar-
dlja-ekolohiv/. На кафедрі проводяться спільні наради з питань працевлаштування випускників
http://www.tsatu.edu.ua/eons/pracevlashtuvannja-mahistriv-ekolohiv/. Під час інтерв’ювання стейкголдерів
підтвердилось активне залучення роботодавців та довготривале конструктивне співробітництво з
кафедрою, що забезпечує ОПП Екологія. Зокрема, роботодавці відмітили високий рівень фахових
компетентностей здобувачів та затребуваність на регіональному ринку праці. Варто додати, що 6
випускників спеціальності Екологія були працевлаштовані в Азово-Сиваському національному
природному парку.

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

До викладання профільних дисциплін за ОПП Екологія залучені: Антоновський О.Г. – асистент за
сумісництвом, заст. нач. науково-дослідного відділу Приазовського НПП (заг. стаж роботи 16 років);
Скиба В.П. – асистент кафедри (стаж роботи на посаді провідного інженера з використання водних
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ресурсів Мелітопольського МУВГ 9 років); Сучков С.І. – працював на ОПП у 2018-2019 н.р. асистентом за
сумісництвом (м.н.с. Приазовського НПП). На постійній основі проводяться круглі столи, виїзні навчання
та обмін досвідом з представниками роботодавців http://www.tsatu.edu.ua/eons/zustrich-zdobuvachiv-
ekolohiv-z-profesionalamy-praktykamy/ http://www.tsatu.edu.ua/eons/2536/
http://www.tsatu.edu.ua/eons/zanjattja-mahistriv/

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

У ТДАТУ функціонує Інститут підвищення кваліфікації, при якому діє Центр професійного навчання. Варто
звернути увагу, що останні звіти ІПК датовані 2018 роком http://www.tsatu.edu.ua/ipod/pro-instytut/zvity-
ipk/. На сайті розміщено план розвитку Інституту підвищення кваліфікації на 2016-2021 роки
http://www.tsatu.edu.ua/ipod/pro-instytut/koncepcija-rozvytku/. Комісії було надано графік підвищення
кваліфікації працівників ТДАТУ https://drive.google.com/drive/folders/1GXIcKwPKxaV4snsvQzJNu_VgR8xzmJdg
. У ЗВО функціонує Вища школа професійної майстерності http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-
jakosti-osvitnoji-dijalnosti/vyscha-shkola-pedahohichnoji-majsternosti/ план роботи якої є доступним за
посиланням http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/plan-roboty-vshpm-na-2019-2020-
n.r..pdf . Позитивною практикою є те, що викладачі проходять виробничі практики окремо від
педагогічних, що дозволяє підвищувати рівень не лише теоретичних, але і практичних знань. ЗВО
підтримує тісну співпрацю щодо підвищення кваліфікації НПП з Національним університетом біоресурсів і
природокористування України, що підтверджується виданими НПП сертифікатами про підвищення
кваліфікації.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У ЗВО існує практика рейтингування викладачів за рівнем їх викладацької та наукової активності
http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/monitorynh-rejtynhu-
naukovo-pedahohichnyh-pracivnykiv/, на підставі чого здійснюється фінансове заохочення НПП у обсязі до
10% надбавки від посадового окладу протягом календарного року. Це визначено у пункті 4.7
колективного договору: “Встановлювати надбавки за високі досягнення в праці професорсько –
викладацькому складу згідно з рейтинговим оцінюванням результатів праці”.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

1. Кадровий потенціал, що забезпечує реалізацію ОПП в цілому відповідає вимогам та забезпечує
виконання вимог до професійної активності НПП. Варто відмітити регулярність проходження
викладачами не лише підвищення кваліфікації з педагогічної майстерності, але і виробничої практики. 2.
Роботодавці активно залучаються до навчального процесу та мають змогу на етапі навчання здійснювати
відбір здобувачів для подальшого працевлаштування. 3. НПП та здобувачі вищої освіти беруть участь у
спільних ініціативах з Мелітопольською міською радою, зокрема у 2019 р. їх пропозиції були враховані
при розробці Стратегії розвитку м. Мелітополь. 4. Процедура конкурсного відбору викладачів на
заміщення вакантних посад професорсько - викладацького складу є прозорою та зрозумілою. У ЗВО існує
система матеріального і морального заохочення викладачів з метою стимулювання розвитку
викладацької майстерності.

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

1. Провідним викладачам варто підвищити індекс цитувань своїх робіт у наукометричних базах даних. 2.
Троє з викладачів, що забезпечують навчальний процес за ОПП Екологія та залучені до проведення
лекційних занять, не мають вченого ступеня. Зокрема, асистент Аюбова Е.М. має стаж викладання менше
2 років, але за рішенням Вченої ради ТДАТУ у 2019-2020 н.р. її було допущено до читання лекцій у обсязі
до 100 годин. 3. Проходження навчання у Школі професійної майстерності не впливає на рейтинг
викладача, рейтинг здебільшого формується за рахунок наукової складової успішності, у той час як
викладацька досконалість не обліковується на достатньому рівні. Рекомендується результати навчання
викладачів у Школі професійної майстерності зараховувати як підвищення кваліфікації (неформальна
освіта) з описом ПРН та нарахуванням кредитів ЄКТС. 4. Залучення викладачів до міжнародної наукової
діяльності є слабким і забезпечується переважно проф. Волохом А.М. Рекомендується активізувати
участь викладачів у поданні заявок на міжнародні грантові конкурси та програми зовнішньої академічної
мобільності. З цією метою ЗВО має сприяти англомовній підготовці викладачів.
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Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

У цілому професійна та академічна кваліфікація викладачів відповідає переліку дисциплін, які
забезпечують досягнення ПРН за ОПП. Викладачі володіють необхідними компетентностями з дисциплін,
що викладають. Кадрова автономія ЗВО регулюється чинними внутрішніми положеннями відповідно до
українського законодавства. Система рейтингування та заохочення працівників є прозорою та логічною.

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.

У ЗВО наявні необхідні для забезпечення освітнього процесу матеріально-технічні ресурси. 1. Бібліотека
забезпечена достатнім книжковим фондом і необхідною оргтехнікою, у тому числі комп'ютерами. Також
зали бібліотеки використовуються для проведення кураторських годин і заходів з патріотичного
виховання. У бібліотеці наявні електронна бібліотека і репозитарій (http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/). 2.
Для проведення навчального процесу кафедра використовує навчальні аудиторії, комп’ютерний клас та
спеціалізовані лабораторії. Лабораторні заняття з дисципліни “Ґрунтознавство” проходять у
сертифікованій лабораторії. На час проведення лабораторних занять студентів забезпечують необхідним
спецодягом і ЗІЗ.Перед проведенням лабораторних занять студенти проходять інструктажі. На балансі
кафедри є мікроскопи та портативні прилади для визначення якості води. Варто відмітити створення
комфортного середовища навчання на кафедрі, зокрема наявність мультимедійних засобів. Спілкування
зі студентами підтвердило використання ними цих лабораторій. Наразі кафедра працює над розвитком і
вдосконаленням власної лабораторної бази. 3. Здобувачів з населених пунктів ЗВО забезпечує
гуртожитком. В деяких кімнатах є гостра потреба капітального ремонту. 4. ЗВО має в наявності
спортивний комплекс з залами для різних видів рухової активності та необхідним інвентарем. 5. ЗВО має
два основних пункти харчування (їдальні) та буфети у навчальних корпусах. 6. На території ЗВО є
комфортні зони рекреації.

2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.

ЗВО забезпечує безоплатний доступ для викладачів та здобувачів вищої освіти до відповідної
інфраструктури, а саме: приміщень бібліотеки та комп'ютерного, читального залу, гарно облаштованої
спортивної зали, аудиторій, лабораторій, комп'ютерного класу. На території ЗВО є вільний доступ до
мережі інтернет за допомогою wi-fi. На офіційному сайті ЗВО у відкритому доступі наукова бібліотека
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ та електронний репозитарій http://elar.tsatu.edu.ua/.

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.

Огляд експертною групою інфраструктури ЗВО, спілкування з викладачами, здобувачами, студентським
самоврядуванням, дозволило засвідчити, що: 1. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров‘я
здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні
потреби та інтереси. Санітарно-технічний стан приміщень, навчально-лабораторних аудиторій, відповідає
вимогам чинних норм і правил експлуатації, в них забезпечується необхідний тепловий, санітарний та
протипожежний режим. 2. В гуртожитках створені задовільні умови проживання. Хоча окремі кімнати
потребують капітального ремонту, зокрема утеплення. 3. Зовнішня та внутрішня територія ЗВО є
естетичною та має зони рекреації для фізичного та психологічного відпочинку здобувачів вищої освіти. 4.
У ЗВО працює штатний психолог та два медичних працівники. Психолог, в свою чергу, допомагає групам
загалом або кожному здобувачу вищої освіти індивіадуально вирішити особисті проблеми гарантуючи
закритість індивідуальних бесід і конфіденційності інформації, котру отримує психолог під час бесіди.
Даний вид психологічної підтримки є позитивною практикою та викликає довіру здобувачів вищої освіти
до ЗВО. Частиною психологічної підтримки є діяльність кураторів, які підтримують поза освітній зв'язок зі
студентами, що було підтверджено під час опитування НПП та здобувачів вищої освіти.
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4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.

Під час опитування здобувачів вищої освіти отримано позитивні відгуки щодо підтримки від ЗВО. А саме:
повна освітня, організаційна, інформативна та консультативна підтримка за допомогою електронного
ресурсу ЗВО http://www.tsatu.edu.ua/, кураторів http://www.tsatu.edu.ua/eons/navchannja/kuratorstvo/ під
час кураторських годин та індивідуальних бесід зі здобувачами вищої освіти, НПП протягом академічного
часу та консультацій http://www.tsatu.edu.ua/eons/navchannja/hrafik-konsultacij/, зустрічей ректора зі
здобувачами вищої освіти. Соціальну підтримку для здобувачів вищої освіти ЗВО надає за допомогою
профкому http://www.tsatu.edu.ua/profkom/pro-viddil/kontakty/ у формі пільг, надання знижок на
оздоровлення на власній базі відпочинку, преміювання.

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

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого
віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території ТДАТУ регламентується
відповідним положенням http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/polozhennja-pro-porjadok-suprovodu-
nadannja-dopomohy-osib-z-obmezhenymy-fizychnymy-mozhlyvostjamy.pdf. ЗВО створює достатні умови для
осіб з особливими освітніми потребами, а саме: - навчальні корпуси укомплектовані пандусами та
ліфтами; - передбачена дистанційна форма навчання через навчально-інформаційний портал
http://nip.tsatu.edu.ua, є доступ до електронних ресурсів і репозитарію http://elar.tsatu.edu.ua/?locale=uk; -
соціальна підтримка, у тому числі надання індивідуального графіку навчання та безоплатного
проживання у гуртожитку. На ОПП “Екологія” 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.

На офіційному сайті ТДАТУ розміщено Порядок процедури врегулювання конфліктних ситуацій та
розгляду скарг, пов'язаних з сексуальними домаганнями, 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 котрий регламентує процедуру вирішення конфліктних ситуацій.
У ЗВО створені відповідні комісії з нагляду за дотриманням норм законодавства, з етики виробничих
відносин, контролю за фінансовою діяльністю університету задля вирішення конфліктних ситуацій. З
метою попередження можливого розвитку конфліктних ситуацій у 2016 році ЗВО ввів у дію Кодекс честі
Таврійського державного агротехнологічного університету http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/kodeks-chesty-tdatu.pdf який регламентує норми етичної поведінки, академічної
доброчесності співробітників, НПП та здобувачів вищої освіти. На офіційному сайті ЗВО є
загальнодоступна інформація щодо протидії корупції http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/protydija-
korupciji/ котра включає в себе нормативно правову базу, антикорупційну програму, план заходів
запобігання та протидії корупції, контакти для повідомлення про прояви корупції. Під час опитування
здобувачів вищої освіти підтверджено їх обізнаність з питань врегулювання конфліктних ситуацій. Згідно
проведеного опитування, звернень студентів до комісій ЗВО не зафіксовано.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

1. Бібліотека, лекційні аудиторії, лабораторії, комп’ютерний клас та інша інфраструктура, обладнання
тощо, а також навчально-методичне забезпечення освітньої програми забезпечують досягнення
визначених ОПП «Екологія» цілей та програмних результатів навчання. 2. Відкритий доступ до
електронної бази даних бібліотеки http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ та репозитарію
http://elar.tsatu.edu.ua/. 3. Медична, соціальна та психологічна підтримки здобувачів вищої освіти. 4.
Розгалужена мережа wi-fi. 5. Облаштована відповідно до потреб цільової аудиторії спортивна зала. В
цілому, освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти та дозволяє
задовольнити їхні потреби та інтереси.

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

Умови проживання здобувачів освіти у гуртожитку потребують покращення. Лабораторний фонд
кафедри потребує додаткового оснащення спеціалізованим приладами.
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Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Під час проведення аналізу матеріально-технічної бази ЗВО були виявлені деякі слабкі сторони, але в
цілому освітнє середовище та матеріальні ресурси створюють приємне враження. Керівництво ЗВО
докладає зусиль щодо покращення матеріальної бази, траєкторія вдосконалення є досяжною та цілком
може бути реалізована при врахуванні рекомендацій щодо усунення недоліків.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розроблення, затвердження та періодичного перегляду ОПП Екологія регламентовані
відповідними нормативними документами, що оприлюднені на офіційному веб-порталі ТДАТУ, а саме: -
Положення про освітні програми http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-
osvitni-prohramy-v-tdatu-2019-1.pdf; - Положення про проектні групи з розроблення, започаткування та
супроводження освітніх програм http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-
proektni-hrupy.pdf; - Положення про організацію освітнього процесу http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-osvitnoho-procesu-2019-2_ostannye-1.pdf; - Положення
про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-2.pdf. Останні зміни в ОПП Екологія були внесені у 2019 р. і
стосувалися удосконалення структурно-логічної схеми та оновлення компонентів ОПП з урахуванням
потреб і рекомендацій стейкголдерів. Під час інтерв’ювання НПП, стейкголдери підтвердили наступне: -
до розробки ОПП залучалися провідні фахівці галузі, кваліфікація яких відповідає встановленим вимогам;
- здобувачі, представники студентського самоврядування, учасники академічної спільноти та
роботодавці є активними учасниками процедур розроблення, моніторингу та періодичного перегляду
ОПП; - перегляд та оновлення ОПП відбувається з урахуванням вимог стандартів вищої освіти, висновків
та пропозицій роботодавців, здобувачів вищої освіти.

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.

Під час спілкування здобувачі підтвердили, що їх залучають, в тому числі через органи студентського
самоврядування, до процесу перегляду ОПП та інших процедур забезпечення її якості. Здобувачі
надають свої пропозиції щодо модифікації чи вдосконалення ОПП під час зустрічей з НПП і гарантом
освітньої програми, на методичних семінарах, засіданнях кафедри, радах факультету і ЗВО. Обговорення
ОПП зі здобувачами освіти та студентським самоврядуванням формалізують у вигляді: протоколів
обговорення ОПП http://www.tsatu.edu.ua/ate/osvitni-prohramy/protokoly-obhovorennja-osvitnih-
prohram/protokoly-obhovorennja-studentskoho-samovrjaduvannja/ протоколів засідання студентського
самоврядування щодо розгляду ОПП Екологія http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-
content/uploads/sites/41/studrada_ek.pdf Окрім цього, у ЗВО запроваджена практика зворотнього зв'язку зі
здобувачами щодо якості ОПП, у тому числі якості викладання.

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

Представники роботодавців є активними учасниками процедур забезпечення якості ОПП як партнери, а
саме: 1. Беруть участь у проведенні робочих нарад з питань перегляду ОПП. Так, за рекомендацією
роботодавців посилена підготовка здобувачів з питань природоохоронного законодавства. Протокол
засідання круглого столу щодо започаткування ОПП http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-
content/uploads/sites/41/protokol_kruhloho_stolu_ekolohija.pdf Протокол засідання проектної групи та
п р а ц е д а в ц і в http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/pracedavci_ek.pdf 2. Думки
роботодавців вивчаються на підставі результатів опитувань. 3. Під час зустрічі роботодавці підтвердили
свою участь у перегляді ОПП та засвідчили відкритість ЗВО до врахування їх думок та пропозицій.
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4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху
випускників освітньої програми.

На базі ЗВО функціонує відділ зв’язків з виробництвом http://www.tsatu.edu.ua/emp/, діяльності якого
спрямована на сприяння працевлаштуванню та кар’єрному зростанню здобувачів і випускників ЗВО, а
також відслідковування їх кар’єрних шляхів. Інструкції та рекомендації щодо працевлаштування
випускників ТДАТУ описані у “Порядку працевлаштування випускників” http://www.tsatu.edu.ua/emp/wp-
content/uploads/sites/37/porjadok-pracevlashtuvannja.pdf . Наприкінці останнього року навчання відділ
зв’язків з виробництвом проводить зустрічі здобувачів-випускників з керівництвом ЗВО, під час яких
обговорюють питання працевлаштування, планів на майбутнє та перспектив професійного розвитку. За
необхідності здобувачу надають направлення на перше місце роботи. Облікова відомість
працевлаштування випускників http://www.tsatu.edu.ua/emp/wp-content/uploads/sites/37/ate.pdf. За
потреби випускники мають можливість звернутись до відділу зв’язків з виробництвом щодо пошуку
роботи вже після отримання документа про освіту. Серед випускників, запрошених на зустріч з
експертною групою, були присутні ті, кому ЗВО надав направлення на перше місце роботи.
Відслідковування кар’єрного шляху випускників, а також зворотній зв’язок з ними відбувається через ГО
«Асоціація випускників ТДАТУ». Також є практика проведення спільних нарад з питань
працевлаштування випускників на кафедрі, що відповідає за реалізацію ОПП
http://www.tsatu.edu.ua/eons/pracevlashtuvannja-mahistriv-ekolohiv/.

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

Система забезпечення якості освіти у ТДАТУ реагує на виявлені недоліки в освітній програмі та освітній
діяльності у порядку, передбаченому “Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти”, в якому визначені механізми і процедури моніторингу й періодичного перегляду ОП та/або
діяльності з реалізації освітньої програми http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-2.pdf. Перегляд ОПП відбувається регулярно. До перегляду
залучають зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів, враховуються потреби і рекомендації здобувачів освіти,
роботодавців та інших зацікавлених осіб.

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

ОПП акредитується вперше. Під час перегляду ОПП беруть до уваги зауваження та пропозиції,
сформульовані зовнішніми стейкхолдерами.

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

Під час зустрічей з цільовими групами, відмічено, що в ЗВО сформована культура якості, котра сприяє
постійному розвитку ОПП та освітньої діяльності за цією програмою, що проявляється у корпоративній
культурі, взаємодопомозі, оперативному реагуванні на потреби внутрішніх й зовнішніх стейкголдерів.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

В межах критерію 8 визначено наступні сильні сторони й позитивні аспекти: 1. Повне методичне
забезпечення процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП. 2.
Залучення здобувачів та представників роботодавців до процесу періодичного перегляду ОП; врахування
думки стейкголдерів під час перегляду ОП. 3. Розвинена практика сприяння кар’єрному зростанню та
працевлаштуванню випускників. 4. Розвинена культура якості, що сприяє постійному розвитку ОП та
освітньої діяльності за цією програмою.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.
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1. Недостатній контроль якості внутрішніх документів (зокрема навчально-методичного забезпечення
дисциплін), що забезпечують реалізацію навчального процесу за ОПП Екологія. 2. У ПОЛОЖЕННІ про
порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці вказано: «2.4.
Рішення про перезарахування навчальних дисциплін приймається за таких умов… якщо при порівнянні
навчального плану спеціальності (освітньої програми) та вищезазначених документів інших ЗВО назви
навчальних дисциплін ідентичні або мають незначну стилістичну різницю». Це твердження не є вірним,
тому що дисципліни з однією назвою можуть мати різні навчальні плани. ЗВО має порівнювати
результати навчання, але не назви дисциплін. 3. Згідно ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання знань студентів у
пункті 4.10 вказано, що «Студентам, які без поважних причин, пропустили ряд занять і не опанували
вчасно відповідну дисципліну в повному обсязі, після умови виконання вимог п.3.4, п.4.9 призначається
інший термін проведення ПМК з дозволу декана факультету. Максимальна загальна оцінка в цьому
випадку за ПМК і змістовий модуль, яка виставляється студенту, не може перевищувати оцінку «Е»».
Отже, дане твердження суперечить ESG пункт 1.3., в якому сказано, що запровадження
студентоцентрованого навчання і викладання є таким, що уможливлює гнучкі навчальні траєкторії;
підтримує відчуття автономності у того, хто навчається, водночас забезпечуючи йому відповідний
супровід і підтримку з боку викладача. Доцільно було б прибрати дані обмеження у Положенні.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Під час аналізу критерію 8 були виявлені певні недоліки, що можуть бути виправлені при подальшому
перегляді ОПП. Траєкторія вдосконалення є досяжною та цілком може бути реалізована при врахуванні
вищевказаних рекомендацій.

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.

В ЗВО визначені чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов'язки всіх учасників
освітнього процесу. Правила і процедури регламентуються наступними документами: - “Статут ТДАТУ
імені Дмитра Моторного” http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/statut-2019.pdf; - “Кодекс честі
ТДАТУ” http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kodeks-chesty-tdatu.pdf; - “Колективний договір між
адміністрацією та профспілковим комітетом ТДАТУ на 2020-2021 рр.” http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/kolektyvnyj-dohovir-2020-2021-rik.pdf; - “Правила внутрішнього розпорядку”
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/pravyla-vnutrishnoho-rozporjadku.pdf. Вищевказані документи
знаходяться у відкритому доступі на офіційному сайті ЗВО ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/pro-
universytet/ofciini-dokumenty/.

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

Під час опитування НПП та здобувачів вищої освіти було з'ясовано прозорість процедур перегляду ОП.
Під час перегляду ОП обов'язково враховуються пропозиції та побажання стейкголдерів у вигляді
опитувань http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/onlajn-
opytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/, а саме: - анкета для здобувачів вищої освіти
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCYCTP2gy6mIjZ-iSDjUEi_KhrKz8WAc8u0Br9vQRbA8l-_g/viewform; -
анкета для випускників ЗВО ТДАТУ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUXrKy1vWsxYtq-
rczJwVDg0bq04jiVF5D-z0Mu5hO6FBRqQ/viewform; - анкета для роботодавців
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi1fN6ge-VMl8NWMWf-uldLiObUeIfCjhZrfNGQeT3iFsnHA/viewform; -
анкета для НПП
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDYdJp1fzhPSy6puUFEc94KYiWsxADRvEaENo_Io2WUAuoTg/viewform.
Позитивним є те, що онлайн опитування є постійними і завжди знаходяться у вільному доступі на
офіційному сайті ТДАТУ. Результати вищевказаних опитувань можуть бути не тільки враховані при
перегляді ОП, а також можуть бути поштовхом для перегляду ОП. Згідно документів “Протокол №1
засідання проектної групи ОП Екологія”
https://drive.google.com/file/d/1IG4scB_pTtj3Fg6yeZmlyxErta_iDLSi/view та “ Протокол №3 Засідання
проектної групи ОП Екологія” https://drive.google.com/file/d/1DsJ6X1HO7RvE9F2ySR_URKhB8QaEvZOJ/view
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з`ясовано, що під час перегляду ОП були запрошені представники здобувачів освіти та роботодавців з
метою одержання зауважень та пропозицій заінтересованих сторін

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 офіційному сайті ТДАТУ факультету АТЕ знаходиться повна інформація щодо ОП
http://www.tsatu.edu.ua/ate/osvitni-prohramy/osvitni-prohramy/, звітів самооцінювання
http://www.tsatu.edu.ua/ate/osvitni-prohramy/zvity-samoocinjuvannja/ та протоколів обговорення освітніх
програм http://www.tsatu.edu.ua/ate/osvitni-prohramy/protokoly-obhovorennja-osvitnih-prohram/ що свідчить
про повну інформованість та прозорість процесу створення та перегляду ОП. Позитивною практикою є
наявність ОП Екологія за 2016 рік http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/opp_ek_2016.pdf,
за 2018 рік http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/opp_ek_2018.pdf та за 2019 рік (ОП за
якою начаються здобувачі вищої освіти на даний момент) http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-
content/uploads/sites/41/op_ekolohija.pdf. Інформація знаходиться у відкритому доступі для перегляду та
вивчення матеріалу стейкхолдерами. Згідно опитування НПП, роботодавців та здобувачів вищої освіти
було з'ясовано своєчасність та зрозумілість подачі інформації яка стосується даної ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Наявність на офіційному сайті ТДАТУ анкет для опитування стейкхолдерів та інформації щодо даної ОП у
вільному доступі, де можна ознайомитися з освітніми програмами факультету, а також протоколами
круглих столів, засідань різних груп стейкхолдерів з обговорення освітніх програм. Наявність відповідних
документів на офіційному сайті ТДАТУ, що регламентують права та обов‘язки всіх учасників освітнього
процесу. Під час виїзної акредитації було підтверджено гарну обізнаність здобувачів вищої освіти згідно
їх прав. Наявність на офіційному сайті ТДАТУ корисної інформації щодо кафедри геоекології та
землеустрою http://www.tsatu.edu.ua/eons/ як для здобувача вищої освіти так і для абітурієнту.
Використання даної інформації допомогає здобувачу вищої освіти досягнути цілей ОП. Офіційний сайт
ЗВО ТДАТУ максимально прозорий та містить в собі великий обсяг корисної інформації для всіх
стейкхолдерів. Позитивним є наявність на сайті пошуку за ключовими словами та за тегами.

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

Англомовна версія сайту університету не є інформативною. Рекомендується оновити та удосконалити
англомовну версію сайту.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

В ЗВО визначені чіткі й зрозумілі правила і процедури, котрі регулюють права та обов‘язки всіх учасників
освітнього процесу. Під час аналізу критерію 9, виявлено недолік, який не впливає на позитивне
враження від організації роботи ЗВО за даним критерієм. Траєкторія вдосконалення є зрозумілою та
цілком може бути реалізована.

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
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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
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IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

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 Програма
візиту_final.pdf

XxBymTbuSFW2oLtiIcWPjnd4hmMToy9pMnKqMT++0cU=

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.
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