
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного

Освітня програма 34904 Публічне управління та адміністрування

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Цей експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної
справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі
поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати
акредитаційної експертизи.

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

ГЕР - галузева експертна рада

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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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

14.01.2021 р. Справа № 1295/АС-20

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 28 "Публічне
управління та адміністрування" у складі:

Балан Олександр Сергійович – головуючий,

Калашник Надія Сергіївна,

Касич Алла Олександрівна,

Руденко Ольга Мстиславівна,

Семенець-Орлова Інна Андріївна,

Юлія Крихтіна,

за участі запрошених осіб:

Ортіна Ганна Володимирівна – гарант ОП,

розглянула на своєму засіданні матеріали акредитаційної справи щодо акредитації освітньої програми:

Назва ЗВО Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра
Моторного

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 34904

Назва ОП Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування

Cпеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 6, Проти – 0

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

На думку ГЕР

 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,
або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні

 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи
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2. Обґрунтування ГЕР

У цьому розділі ГЕР надає власну оцінку відповідності освітньої програми, базуючись на змісті звіту експертної
групи та інших матеріалах акредитаційної справи.

Заповнення полів «Обґрунтування» є обов’язковим, якщо ГЕР змінює рівень відповідності, визначений експертною
групою, або підтверджує рівень відповідності A. E чи F. У цих випадках необхідно заповнити обґрунтування не
менше як за одним підкритерієм у межах відповідного критерію.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Відповідність цілей ОП корелюється з місієї та цілями ЗВО, відтвореними у Стратегії розвитку закладу на 2019-2029
рр. та затвердженому, відповідно до Стратегії розвитку ЗВО на 2019-2024 рр., що полягають у створенні провідного
університетського центру інноваційного типу, інтегрованого у міжнародний науковий простір, з високим рівнем
освітньої конкурентоспроможності, задля реалізації програм регіонального сталого розвитку, дорадництва, створення
осередка молодіжних ініціатив, просвітництва та інтеркультурності. Тема сталого розвитку та інновацій відтворена у
особливостях ОП, однак не відображена у меті та не конкретизована в орієнтації ОП. Агротехнологічна специфіка
закладу, пов'язаність із темами публічного управлінням у сфері сільськогосподарського виробництва, управління
земельними ресурсами тощо не відображена у ОП. Управління розвитком соціально-економічних систем побіжно
згадано лише в СК8, не уточнено у програмних результатах навчання, визначених ЗВО. Врахування у ОП
стратегічних орієнтирів розвитку регіону, що підтверджено ЕГ у ході акредитаційної експертизи, не достатньою мірою
представлено у ОК.

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

Широке коло стейкхолдерів залучено до процесів оновлення ОП. ЕГ з'ясувала, що поява цієї ОП була продиктована
посиленням ролі органів місцевого самоврядування в забезпеченні розвитку територій, кадровим «голодом»
новоутворених об’єднаних територіальних громад. Однак тематика децентралізації влади, регіонального розвитку та
розвитку місцевого самоврядування не належним чином відтворюється у ОП.

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

Цілі ОП, що включають впровадження інновацій, визначено з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності. Багато
відгуків та рецензій, в тому числі зарубіжних науковців (Литва), запевняють у тому, що визначення цілей ОП та ПРН
здійснено на основі широкого підходу врахування галузевого та регіонального контексту, досвіду аналогічних ОП.

1.4 Освітня програма дає можливість 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 мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

ОП оновлено відповідно новому стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та
адміністрування".

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B
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Обґрунтування ГЕР

2.1 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)

не застосовується

2.2 Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання

ОК, включені до ОП, становлять не достатньою мірою логічну взаємопов’язану систему. Наприклад, ОК Філософія
державного управління вивчається у першому семестрі. Хоча у циклі професійного блоку у першому семестрі не
передбачено ОК типу Теорія та історія публічного управління (є лише ОК практичного спрямування Менеджмент
публічних установ та організацій), опісля якого більш логічним виглядало б вивчення державного управління чи
філософії державного управління. Питання публічного адміністрування не розкрито в окремій ОК. Це може
створювати труднощі із належним забезпеченням досягнення усіх ПРН, передбачених у стандарті 281 спеціальності
"Публічне управління та адміністрування". Попит на фахівців у органи управління на місцях, який був підтверджений
у ході фокус-груп, не належним чином співвідноситься із предметною сферою ОП (немає нормативної ОК про
децентралізацію влади. ОК Децентралізація публічного управління (з опечаткою як Децентрація публічного
управління) міститься у пропозиціях випускової кафедри щодо вибіркових дисциплін - http://feb.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/12/PUAP.pdf. Проте ГЕР не вважає достатнім наявність цієї ОК у вибірковому блоці для
заявленого відтворення у процесі реалізаціії ОП потреби підготовки кадрів для регіонального та місцевого
управління). Поряд з тим, у цілях ОП акцентовано на забезпеченні сталого розвитку, але також це не належним
чином відтворено у ОК (є лише одна ОК Управління проектами в умовах сталого розвитку). Зі змісту силабусу ОК
Правове забезпечення спеціальності, видається назва цієї ОК не відповідною змісту та некоректною. Метою ОК є
підвищення рівня загальної правової культури здобувачів... (http://feb.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Pravove-zabezpechennya-spetsialnosti.pdf). Виходячи із окреслених у ОК ПРН, більш
відповідною буде назва ОК Нормативно-правове забезпечення публічного управління (правове забезпечення
спеціальності стосується нормативних засад освітнього процесу за спеціальністю). Не зрозумілою є роль ОК Державне
управління регіонального розвитку - http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Derzhavne-upravlinnya-
regionalnogo-rozvitku.pdf. У силабусі цієї ОК, оновленому 31.08.2020 р. значиться, що це обов'язкова дисципліна для
магістерського рівня за 281 спеціальністю на 2020-2021 н.р., але у НП і ОП цієї дисципліни немає. Поряд з тим, назва
ОК була б більш коректною, якби звучала як Державне управління регіональним розвитком. Знаходження цієї ОК у
переліку дисциплін ОП на сайті у варіанті оновленого силабусу може дещо дезорієнтувати здобувачів. Позитивною
практикою за ОП можна вважати вивчення упродовж першого року навчання ділової іноземної мови, що
доповнюється ОК “Інновації в суспільно-економічному розвитку”, яка викладається англійською мовою.

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

не застосовується

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

З 28 вибіркових ОК, як мінімум 20 - це економічні ОК, що стосуються управління підприємством і дещо
повторюються (http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/syllabusy/). Такий підхід до
формування переліку вибіркових дисциплін, зважаючи на відсутність заявленої у фокусі ОП економічної складової,
недостатньою мірою забезпечує умови для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів. Перелік
вибіркових дисциплін потребує розширення за рахунок ОК з інших галузей знань, усунення пропозицій тих ОК, що
наразі змістовно повторюють один одного.

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

В ТДАТУ укладено низку угод з базами практики для проходження практичної підготовки здобувачів, зокрема з
Гірсівською сільською радою, Іванівською селищною радою, Приазовською селищною радою, Краснополянською
сільською радою, КУ "Агенція розвитку Мелітополя", Тарасівською сільською радою, відділом адміністративних
послуг виконавчого комітету Мелітопольської міської ради, Новомиколаївською сільською радою, Веселівською
селищною радою тощо. Поряд з достатньо відтвореною сферою місцевого самоврядування у переліку баз практики,
варто дещо посилити відтворення регіонального аспекту у практичній підготовці здобувачів.

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям

не застосовується

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

не застосовується
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2.8 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному навантаженню здобувачів,
досягненню цілей та програмних результатів навчання

не застосовується

2.9 Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

ЗВО реалізує пілотний проект дуальної освіти (за наказом МОН від 15.10.2019 р.), що є позитивною практикою.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

3.1 Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, оприлюднені на сайті закладу -
http://www.tsatu.edu.ua/pk/vstup/pravyla-pryjomu/.

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

Програма вступних випробовувань потребує уточнень - http://www.tsatu.edu.ua/pk/wp-content/uploads/sites/48/pua-
prohrama-fvv-mahistry.pdf. У самій програмі жодного разу не згадується "публічне управління", натомість багато тем
стосуються "державного управління" та "публічног адміністрування". Найновіше джерело у переліку літератури
датується 2014 р., тобто, власне, періодом до початку старту реформи з децентралізації влади в Україні. Не коректно з
наукової точки зору заявлена назва теми 1 - "Історія розвитку управління" (зі змісту теми лише зрозуміло, що йдеться
про "Історію розвитку науки управління").

3.3 Визначено 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 яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми

не застосовується

3.4 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

не застосовується

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Позитивною практикою є організація дистанційного навчання, у процесі якого використовується навчально-
інформаційний портал ЗВО. Це дозволило успішно забезпечити освітній процес в умовах пандемії.
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4.2 Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих
освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб)

не застосовується

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

Позитивною практикою є системна участь здобувачів у науково-комунікативних заходах, організованих випусковою
кафедрою та іншими ЗВО.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

5.1 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь

не застосовується

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

Форми атестації здобувачів відповідають оновленому стандарту за спеціальністю 281 "Публічне управління та
адміністрування".

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

Здобувачі освіти обізнані з правилами проведення контрольних заходів та оскарження їх результатів. Випадки
оскарження дій екзаменаторів не траплялися.

5.4 У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники 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

не застосовується

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)
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Рівень B

Обґрунтування ГЕР

6.1 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 забезпечує досягнення визначених у ОП цілей та програмних
результатів навчання. НПП мають значну кількість опублікованих наукових праць у виданнях, що містяться у
наукометричних базах Scopus та Web of science.

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

не застосовується

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

ЗВО залучає роботодавців до реалізації освітнього процесу. Більш системне залучення викладачів-практиків у освітніх
процес (зокрема, забезпечення викладання окремих вузькопрофільних тем/модулів) сприятиме подальшому
вдосконаленню забезпечення мети ОП.

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

не застосовується

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

не застосовується

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

не застосовується

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

Обґрунтування ГЕР

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

ГЕР погоджується із взірцевістю матеріально-технічних ресурсів ЗВО, що використовуються за даною ОП. Варто
відзначити, що дана практика є дуже показовою для вітчизняних ЗВО, що знаходяться у різних регіонах України.

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

не застосовується

7.3 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси

не застосовується

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

не застосовується

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою
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не застосовується

7.6 Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними
для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми

не застосовується

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Внутрішня система забезпечення якості сертифікована за міжнародними стандартами якості ISO 9001:2015, що є
позитивною практикою.

8.2 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

не застосовується

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

не застосовується

8.4 Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР
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9.1 Визначені чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників
освітнього процесу, є доступними для них та яких послідовно дотримуються під час реалізації
освітньої програми

не застосовується

9.2 Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін

не застосовується

9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті 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 ЗВО оприлюднена необхідна інформація про ОП. Мають місце одиничні технічні помилки, які загалом не
впливають на забезпечення освітнього процесу за ОП (наприклад, не зрозуміла роль нормативної ОК Державне
управління регіонального розвитку, оновлений силабус якої розміщено на сайті ЗВО, але самої ОК немає у ОП та НП).

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

не застосовується

10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.
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Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Рекомендується відобразити у меті та конкретизувати в орієнтації ОП тему сталого та регіонального розвитку.
Рекомендується відтворити агротехнологічну специфіку закладу у орієнтації ОП, окремій ОК нормативного та/або
вибіркового блоку (публічне управлінням у сфері с/г, управління земельними ресурсами тощо). Рекомендується
більш предметно врахувати у ОП стратегічні орієнтири розвитку регіону. Рекомендується тематику децентралізації
влади, регіонального розвитку та розвитку місцевого самоврядування відтворити у ОП через нормативні ОК.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Рекомендується вдосконалити предметну відповідність ОК для забезпечення заявлених у ОП програмних результатів
навчання. Рекомендується розширити перелік вибіркових дисциплін за рахунок ОК з інших галузей знань для
належного формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів. Рекомендується вилучити економічні ОК, що
змістовно суттєво повторюють один одного, з переліку вибіркових ОК. Рекомендується долучити роботодавців
(зокрема, місцеві органи влади) до перегляду переліку вибіркових ОК. Рекомендується більш коректно сформулювати
назви ОК. Рекомендується вдосконалити зміст силабусів ОК та оновлювати їх щорічно не лише формально, а й більш
змістовно та сутнісно. Рекомендується виправити помилки у подачі публічної інформації про ОК на сайті ЗВО.
Рекомендується вдосконалити структурно-логічну схему ОП, переглянути послідовність ОК і передбачити ОК для
відтворення загального спектру питань предметної сфери спеціальності 281 у першому семестрі (типу Теорія та
історія публічного управління та адміністрування, Вступ до спеціальності "Публічне управління та адміністрування"
чи ін. - з врахуванням автономії ЗВО). Рекомендується передбачити ОК для відтворення проблемних питань
публічного адміністрування у ОП (наразі Програма вступного випробовування орієнтовно на 70% включає тематику
публічного адміністрування, але у самій ОП немає нормативної чи вибіркової дисципліни на відображення спектру
питань публічного адміністрування, що складає важливу компоненту предметної сфери спеціальності 281 "Публічне
управління та адміністрування"). Рекомендується у ОП додати кілька спеціальних (фахових) компетентностей,
виходячи зі специфіки ЗВО (його місії, ролі у регіоні, галузевого спрямування) та орієнтації ОП на місцевий контекст
підготовки фахівців.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Рекомендується суттєво вдосконалити Програму вступних випробовувань, зокрема у аспекті її відповідності
загальному профілю публічного управління та адміністрування (суттєво посилити предметну сферу публічного
управління).

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Погоджуємося із рекомендаціями ЕГ.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Погоджуємося з рекомендаціями ЕГ.

Критерій 6. Людські ресурси
Рекомендується розширити залучення на систематичній основі до освітнього процесу фахівців-практиків на умовах
погодинної оплати чи сумісництва. Рекомендується посилити відповідність наукових досліджень НПП навчальним
дисциплінам, які вони викладають.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Рекомендується надалі розбудовувати освітнє середовище на такому ж високому взірцевому рівні, ділитися успішним
досвідом у цій сфері з іншими вітчизняними ЗВО.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Рекомендується включити представника роботодавців (зі сфери місцевого самоврядування відповідно заявленому
тяжінню ОП) у проектну групу ОП та обговорити з роботодавцями наявний перелік вибіркових ОК за ОП.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Рекомендується виправити технічні помилки у розміщенні інформації про ОК за ОП.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
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Відсутні

***

Шляхом підписання цього експертного висновку я підтверджую. що внесені до нього відомості про присутніх на
засіданні ГЕР і результати голосування членів ГЕР є достовірними, а експертний висновок було схвалено на засіданні
ГЕР так, як його викладено вище.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

БАЛАН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
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