
ЗВІТ
Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Таврійський державний агротехнологічний
університет імені Дмитра Моторного

Освітня програма 22601 Менеджмент

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 073 Менеджмент

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

22601

Назва ОП Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 073 Менеджмент

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 Кочкіна Наталія Юріївна, Агура Юлія
Олександрівна, Таран-Лала Олена Миколаївна
(керівник)

Залучений представник
роботодавців

Відсутній

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-menedzhment.pdf

Програма візиту
експертної групи

https://drive.google.com/open?
id=1GfzGfcIfrWUvuUPzX5Gd1_QTtVHtzk86

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

ОП є актуальною у контексті врахування інтересів стейкхолдерів та сучасних вимог ринку праці та
полягає в підготовці фахівців здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у сфері управління організаціями за рахунок розвитку компетентностей,
інтелектуальних та академічних навичок, відображення вимог суспільства і ринку праці, формування
гармонійно розвиненої особистості шляхом патріотичного, правового виховання, утвердження в
учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, лідерства, громадської
позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння мислити і самоорганізовуватися. Дана
освітня програма кореспондується з місією та стратегічною метою розвитку ЗВО. Результати
акредитаційної експертизи засвідчили, що в цілому існує висока відповідність якісному рівню
організації таких освітніх процесів: проектування цілей ОП; розробка структури та змісту ОП;
формування доступу до ОП та визнання результатів навчання; організація навчання і викладання за
ОП; контроль знань, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність; забезпечення
ОП людськими ресурсами; формування освітнього середовища та матеріальних ресурсів; розробка та
впровадження системи внутрішнього забезпечення якості ОП; створення прозорих та публічних
процедур для якісного функціонування ОП. Таким чином, ОП та освітня діяльність за цією програмою
загалом відповідають усім критеріям Додатку до Положення про акредитацію освітніх програм, з
недоліками, що не є суттєвими (рівень В).

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Сильними сторонами ОП Менеджмент у ТДАТУ є її унікальність, що базується на аналізі тенденцій
розвитку спеціальності та ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм. Імплементація місії та стратегії ЗВО. Зміст ОП
Менеджмент сприяє досягненню програмних результатів навчання через розвиток soft skills та
вивчення дисциплін, які дозволяють набути здобувачам основні професійні компетентності.
Структура та зміст ОП Менеджмент передбачає можливість формування індивідуальної освітньої
траєкторії, а також здійснювати підготовку здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти. User
friendly сайт університету і факультету економіки та бізнесу, які містять всю необхідну інформацію
щодо вступу на навчання на ОП Менеджмент, подану у зрозумілій для читача формі та є доступним
для кожного інтернет-користувача. Наявність інформаційного порталу на платформі Moodle з
персоналізованим студентським доступом. Чітка регламентація процедури організації контрольних
заходів, контролю знань студентів та академічної доброчесності. Існування дієвих технологічних
процедур для перевірки наукових та кваліфікаційних випускних робіт на унікальність. Розроблення,
затвердження, моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм в ТДАТУ є процедурою
визначеною, прозорою та зрозумілою. Активний нетворкінг та співпраця із зовнішніми
стейкхолдерами. Активна кадрова політика в напрямку формування колективу однодумців з метою
реалізації цінностей, які популяризує університет.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Систематичний перегляд переліку обов’язкових дисциплін, що формує базові та фахові
компетентності фахівця з менеджменту, що є фундаментальними для ОП Менеджмент. Подальша
активізація співпраці з роботодавцями над формуванням ОП Менеджмент щодо формування
відповідного блоку/кластеру вибіркових дисциплін (можливо створення спеціалізації) задля ще
більшої відповідності/підготовки майбутніх спеціалістів, готових до викликів сучасності галузевого
ринку праці. Приведення у відповідність співвідношення аудиторних годин в одному кредиті ЄКТС
навчальних планів. Більш чітке описання процедури визнання результатів навчання в іноземних
університетах. Запровадження викладання певних фахових дисциплін іноземними мовами, зокрема
англійською, та розглянути можливість логічного завершення інтенсивного викладання іноземної
мови протягом 8 семестрів кваліфікаційним іспиту рівня В2 (APTIS, IELTS, Cambrige тощо). Посилення
вивчення викладачами іноземної мови для можливості отримання сертифікату рівня В2, що надасть
можливість підвищити активність НПП на міжнародному рівні, збільшити кількість міжнародних
стажувань.

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

ОП Менеджмент (http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/statut-2019.pdf) в цілому кореспондуються
з місією та стратегією Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра
Моторного що зафіксовані в Стратегії розвитку ТДАТУ імені Дмитра Моторного
(http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/stratehija-tdatu.pdf) на період 2019-2029 роки. До
започаткування ОП розробники підійшли свідомо, на основі моніторингу ринку праці, освітніх послуг
та потреб забезпечення ступеневості освіти. Результати обговорення необхідності започаткування ОП
Менеджмент зафіксовані в протоколах кафедри менеджменту
(http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/teaching/educational-programs/#to-main),
вченої раді університету (протокол № 8 від 23.02.2016 р.), ОП Менеджмент щорічно моніториться,
удосконалюється та перезатверджується (відповідні протоколи в наявності). Остання редакція ОП
Менеджмент відбулась у 2019 р. (протокол № 11 від 28.05.2019 р.), за якою надано відомості
самоаналізу відповідної програми. ОП безпосередньо відповідає основним напрямам діяльності
університету та відображає компоненти для підготовки до професійної діяльності. Складові
компоненти забезпечені метою ОП, її предметною галуззю, інтегральними, загальними та фаховими
компетентностями. Перевірено, що ЗВО має відповідні форми навчання, які відповідають заявленим
цілям ОП Менеджмент.

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

На основі спілкування зі стейкхолдерами у фокус-групах експертами перевірено, що до
формулювання цілей та визначення ПР автори ОП Менеджмент підходили за принципом партнерства.
Експерти були ознайомлені на місці з наказами щодо формування робочої групи з розробки ОП та
переконалися, що робоча група з числа академічної спільноти приймала рішення з урахуванням
думки здобувачів та роботодавців, про що є відповідні рецензії. За результатами моніторингу
оцінювання роботодавцями задоволеності якістю підготовки фахівців за ОП було висловлено думку
щодо необхідності формування та розвитку у майбутніх фахівців soft/hard skills, виховання
стратегічного мислення та спроможності розв’язання виробничих проблем тощо. Експертами
встановлено, що вивчення пропозицій внутрішніх стейкхолдерів щодо покращення якості вищої освіти
в ТДАТУ здійснюється через: посеместрове анонімне опитування студентів відносно оцінки якості
освітньої програми та якості освітнього процесу в Google формах; вивчення коментарів у соціальних
мережах, дискусію; відкриті форуми з учасниками освітнього процесу тощо. Результати оцінювання
НПП щодо якості ОП Менеджмент свідчать що, знання отримані у результаті опанування здобувачами
ОП відповідають сучасному реальному стану виробництва і бізнесу. Результати моніторингу
оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітнього процеса за ОП показали, що вони в цілому
задоволені рівнем викладання дисциплін. Зазначені факти переконали експертів що залучення
стейкхолдерів має справжній, а не формальний характер.

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.

Моніторинг тенденцій розвитку спеціальності здійснюється систематично робочою групою, про що
свідчать протоколи кафедри та вченої ради ТДАТУ. Інформація подана у звіті про СО ОП Менеджмент
(див. стор. 6 СО) є достовірною, оскільки РП освітніх компонент передбачають вивчення сучасних
концепцій, методів та прийомів професійної діяльності менеджерів у різних галузях шляхом вивчення
освітніх компонент, які забезпечують здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі
управління та адміністрування, до генерування нових ідей і прояву творчості, готовності до змін та
збільшення відповідальності. Під час формулювання цілей та ПР надання ОП Менеджмент був
використаний досвід аналогічних провідних вітчизняних навчальних закладів: навчальні програми
КНЕУ ім. В. Гетьмана (м. Київ), КНТЕУ (м. Київ), ОДАУ (м.Одеса), ХНЕУ ім. С. Кузнеця (м. Харків) та
навчальних закладів країн світу: навчальні програми Stanford (США), Społeczną Akademię Nauk
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Варшава. Навчальні модулі ОП вищезазначених закладів вищої освіти були взяті новітні методи
навчання в яких викладач та здобувач вищої освіти є партнерами освітнього процесу та фокус
навчання спрямований не лише на теоретичні знання, але й на практичні навички. Такими методами є
ділові ігри, воркшопи, кейс-стаді, нетворкінг. Під час роботи у фокус-групах експертами встановлено,
що цілі ОП Менеджмент та ПР навчання визначаються з урахуванням тенденцій розвитку
спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних
вітчизняних та іноземних ОП.

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

На момент проведення акредитації та виїзної експертизи констатовано, що діюча ОП Менеджмент
відповідає вимогам Стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти.
Зміст ОП Менеджмент сприяє досягненню ПР навчання через розвиток soft skills та вивчення
дисциплін, які дозволяють набути здобувачам основні професійні компетентності (див. стор. 7 СО).
Зазначені в ОП Менеджмент та відомостях СО ПР навчання відповідають дескрипторам Національної
рамки кваліфікацій для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (7 рівень). Експертною групою
встановлено, що ОП Менеджмент повністю відповідає вимогам затвердженого освітнього стандарту:
за інтегральною компетентністю, за загальними компетентностями (15), за спеціальними
компетентностями (15) в обсязі 50 % обсягу ОП спрямовано на забезпечення загальних та
спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти),
дозволяє досягти визначених стандартом цілей. ПР навчання структуровані та сформовані у
відповідності до Національної рамки кваліфікацій і зазначеного вище Стандарту вищої освіти. Форма
атестації здобувачів вищої освіти також відповідає вимогам стандарту. Розбіжностей в результатах
навчання, сформульованих в ОП Менеджмент, з результатами навчання, наведеними у стандарті
вищої освіти, експертною групою не встановлено.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Продемонстровано, що рішення про започаткування ОП Менеджмент кореспондуються з місією та
стратегією Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного,
базується на аналізі тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці, галузевого та регіонального
контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм, що підкріплено
протоколами спільних зустрічей, результатами опитувань та відповідними доказами у відкритих
джерелах (соцмережі тощо). Активний нетворкінг та співпраця із зовнішніми стейкхолдерами, які є
високомотивовані до участі у формуванні концептуального та змістовного наповнення ОП.
Регулярний моніторинг на основі зворотного зв’язку з усіма стейкхолдерами щодо якості ОП
Менеджмент та відповідне її удосконалення за змістовим наповненням, а також отриманими
результатами навчання. Зміст ОП Менеджмент сприяє досягненню програмних результатів навчання
через розвиток soft skills та вивчення дисциплін, які дозволяють набути здобувачам основні
професійні компетентності Готовність до змін. Імплементація місії та стратегії ЗВО - підготовка
високоосвічених фахівців, затребуваних на ринку праці, зданих використовувати сучасні технології у
практиці господарювання та науковій діяльності, з високим рівнем національної свідомості,
незалежним мисленням та готовністю до навчання протягом усього життя. ОП Менеджмент першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти забезпечує можливості для реалізації принципів
студентоцентризму та академічної мобільності.

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

Систематичний перегляд переліку обов’язкових дисциплін, що формує базові та фахові
компетентності фахівця з менеджменту, а саме передбачити вивчення у нормативній частині ОП
дисциплін, таких як “Ризик-менеджмент”, “Антикризове управління”, “Маркетинг”, що є
фундаментальними для ОП Менеджмент, адже саме вони забезпечують досягнення ФК21 «здатність
обґрунтовувати управлінські рішення, спроможність забезпечувати їх правомочність та здійснювати
ефективний контроль за їх виконанням». Подальша активізація співпраці з роботодавцями над
формуванням ОП Менеджмент щодо формування відповідного блоку/кластеру вибіркових дисциплін
(можливо створення спеціалізації) задля ще більшої відповідності/підготовки майбутніх спеціалістів,
готових до викликів сучасності галузевого ринку праці.
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Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти має достатньо високий рівень
відповідності за підкритеріями критерію 1. Експертна група дійшла висновку, що ОП в цілому
відповідає Критерію 1 з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Обсяг програми становить 240 кредитів, по 30 кредитів на семестр, загальний термін навчання
становить 3 роки 10 місяців. Обов’язкова компонента - 179 кредитів (74,6 %), в тому числі практична
підготовка - 17 кредитів; вибіркова компонента - 61 кредит (25,4 %). ОП Менеджмент затверджена
рішенням вченої ради ТДАТУ імені Дмитра Моторного (Протокол № 11 від 28.05.2019 р.). ОП відповідає
предметній області спеціальності 073 Менеджмент. Зміст ОП розкриває її унікальність через практико
орієнтоване навчання, яке забезпечується не тільки науково-педагогічними працівниками, але й
залученням провідних практиків. Інформація наведена у відомостях про самооцінювання (див. стор. 7-
8 СО) достовірна та відповідає вимогам, щодо обсягу програми визначені статтею 5 Закону України
“Про вищу освіту”, відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для першого
(бакалаврського) рівня освіти. У той же час експертами встановлено, що співвідношення аудиторних
годин в одному кредиті ЄКТС навчального плану ОП Менеджмент, відповідно до Листа МОН Від
13.03.2015 №1/9-126 «Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних
планів у 2015/2016 навчальному році», згідно якому «кількість годин аудиторних занять в одному
кредиті ЄКТС (денна форма навчання) для здобувачів ступеня бакалавра може становити від 50% до
33%», не витримано. По деяких дисциплінах навчального плану це співвідношення складає
(наприклад, “Вища математика” (40 ауд/150 заг.), “Іноземна мова” 2 сем (56 ауд/90 заг.),
“Статистика” (84 ауд/150 заг.) тощо).

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.

Питання організації освітнього процесу у ТДАТУ регулюються Положенням про організацію освітнього
процесу, затвердженого наказом ректора від 31.10.2019 р. № 238-ОД. Вивчивши ОП, експертна група
дійшла висновку, що вона чітко структурована: містить 2 блоки (загальної, професійної та практичної
підготовки), які поділяються на 39 обов’язкових дисциплін та 16 вибіркових (з яких здобувач вищої
освіти обирає 8) дисциплін. Це відповідає кількості й назві освітніх компонент, блоків та дисциплін у
навчальному плані. Аналіз Матриці відповідностей ПР навчання, обов’язкових освітніх компонентів,
методів навчання та оцінювання (табл. 3) засвідчує повне забезпечення обов’язковими компонентами
ОП програмних результатів навчання. Зміст ОП має чітку структуру, освітні компоненти, включені до
освітньої програми, становлять логічну взаємопов’язану систему. Експертами, на основі вивчення
програм освітніх компонент оцінено, наскільки певний освітній компонент дійсно дозволяє досягти
того чи іншого програмного результату. Під час аналізу експертною групою встановлено, що всі
програмні результати навчання реалістично охоплені змістом програми. Під час роботи експертів з
фокус групами зі здобувачів вищої освіти підтверджено проведення анонімного опитування студентів
на предмет відповідності змісту програм освітніх компонент їх очікуванням щодо професійного
спрямування, програмним результатам. Результати опитування студентів враховуються при
формуванні освітніх компонентів, що підтверджено відповідними протоколами (надано у паперовому
вигляді).

3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).
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Зміст ОП Менеджмент розкриває її унікальність через практико орієнтоване навчання, яке
забезпечується не тільки науково-педагогічними працівниками, але й залученням провідних
практиків. Експертна група в результаті аналізу ОП та навчального плану дійшла висновку, що зміст
ОП повністю відповідає теоретичному змісту предметної області спеціальності. Науковим концепціям,
категоріям та принципам, що розкривають зміст сучасних процесів функціонування бізнес-структур
та є методологічною основою дослідження і прогнозування тенденцій розвитку менеджменту
присвячено навчальні дисципліни обов’язкової компоненти ОП та навчальні дисципліни вибіркової
компоненти циклу професійної та практичної підготовки. Зміст ОП повністю відповідає методології та
технології предметної області спеціальності. Акцентується увага на здобутті навичок та знань з
менеджменту організацій, який передбачає визначену зайнятість і можливість подальшої освіти та
кар’єрного зростання. Зміст освітніх компонентів дозволяє опанувати методи, методики та сучасні
інструменти, які здобувач має застосовувати на практиці, що засвідчують робочі програми дисциплін
та силабуси. Всі ПР навчання зазначеної предметної області забезпечуються дисциплінами, які
включені до обов’язкової компоненти ОП та більшої частини вибіркової.

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

Експертна група на місці ознайомилась з документами, що регламентують формування
індивідуальної освітньої траєкторії ОП Менеджмент. У навчальному плані ОП Менеджмент 61 кредит
ЄКТС відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти. Перелік навчальних дисциплін
за вибором студентів на наступний навчальний рік щорічно встановлюється у першому семестрі
поточного навчального року та затверджується на засіданні вченої ради університету до 1 жовтня.
Перелік вибіркових дисциплін, що були затвердженні на наступний навчальний рік розміщуються на
сторінці кафедри менеджменту у розділі “Навчання” для кожного курсу навчання (для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти − на 2-4 курсах у 3,4,5,6,7,8 семестрах). Експерти ознайомилися
на місці в деканаті факультету та пересвідчитися у розмові зі здобувачами вищої освіти, що механізм
побудови індивідуальної освітньої траєкторії здобувача є зрозумілим, прозорим, врегульованим та
таким, що реально відбувається, про що свідчать заяви студентів, які навчаються за ОП Менеджмент
їх індивідуальні плани та розклад занять, зокрема, через індивідуальний вибір здобувачами вищої
освіти навчальних дисциплін, частка яких в загальному обсягу ОП складає 24,6 % її обсягу. Експертна
група дійшла висновку, що структура ОП Менеджмент передбачає можливість формування
індивідуальної освітньої траєкторії через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних
дисциплін в обсязі, передбаченому законодавством.

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

Експертами проведено опитування здобувачів вищої освіти стосовно їх практичної підготовки за ОП
Менеджмент. В ОП та навчальному плані передбачена обов’язкова компонента “Навчальна практика
(Вступ до фаху - 4 кредити); (Ділове адміністрування - 4 кредити); (Менеджмент організацій - 4
кредити) та “Виробнича практика - 5 кредитів), що у загальній кількості становить 510 годин.
Експертна група з’ясувала, що загальні питання організації, проведення, керівництва та підведення
підсумків практики у ТДАТУ регламентуються відповідними документами, у яких конкретизовано
настанови щодо проходження усіх видів практик здобувачами вищої освіти за ОП Менеджмент. Якість
проходження практики, що підтверджено діючими та такими, що є в наявності в ЗВО документами,
свідчить про відповідність місць та тематик проходження практики предметній області спеціальності
та цілям ОП. Інтерв’ювання роботодавців засвідчило їх готовність надавати умови для проходження
практики, навчати їх та кращих студентів запрошувати на роботу. Крім того з’ясовано, що їх
рекомендації також були враховані при формуванні програм практик. Роботодавці ведуть активну
роботу в реалізації місії ОП, свідомо підходять до виховання майбутніх фахівців. Експертна група
дійшла висновку, що в ході практики досягаються ПР, які закріплюють компетентності здобувачів
вищої освіти, необхідні для подальшої професійної діяльності. Практична підготовка на ОП
здійснюється у тісній співпраці з роботодавцями і є важливим фактором працевлаштування
випускників у майбутньому.

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

Інформація, що подана у відомостях СО є достовірною. В ОП Менеджмент у цілому ряді загальних
(ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК6, ЗК8, ЗК9, ЗК11, ЗК12, ЗК13) та фахових (ФК1, ФК3, ФК4, ФК5, ФК6, ФК8, ФК9,
ФК10, ФК12, ФК14, ФК15) компетентностей знайшли відображення soft skills, що відповідають

Сторінка 7



заявленим цілям ОП. Вивчення РНП показало, що компетентності soft skills значною мірою формують,
зокрема, такі дисципліни як “Самоменеджмент”, “Психологія”, “Основи менеджменту”, “Економіка
праці та соціально-трудові відносини”, “Основи професійної етики та етикету” та “Прийняття
управлінських рішень”. Більшість інших дисциплін також мають окремі тематичні розділи, які
дозволяють набути певних соціальних компетенцій. Під час зустрічі зі студентами, експертами
з’ясовано, що здобувачі вищої освіти високо оцінюють активні методи навчання, такі як дискусії,
ділові ігри, кейс-метод, робота в малих групах, відео метод у поєднанні з новітніми інформаційними
технологіями та комп’ютерними засобами навчання, які сприяють набуттю soft skills. Студентам
створені й додаткові умови для отримання таких навичок через можливість проходження тренінгів,
участі у круглих столах, семінарах та конкурсах ділової майстерності, які організовуються спільно зі
стейкхолдерами, участі у конференціях, конкурсах наукових робіт тощо (збірники тез в наявності).
Відтак, експертна група дійшла висновку, що ОП Менеджмент повною мірою передбачає
використання різноманітних методів набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft
skills), які відповідають заявленим цілям.

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

При розробці ОП Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти враховані вимоги
Національної рамки кваліфікації, оскільки професійний стандарт не затверджено.

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.

Термін навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за ОП Менеджмент для денної та
заочної форм навчання складає 3 роки 10 місяців. Згідно Положення про організацію освітнього
процесу у ТДАТУ імені Дмитра Моторного обсяг ОП Менеджмент становить 240 кредитів ЄКТС, 30
годин на 1 кредит, 60 кредитів на семестр, не більше 8 дисциплін в семестр. Аудиторне тижневе
навантаження за денною формою навчання становить 30 годин на тиждень, що відповідає Закону
України “Про вищу освіту”. У той же час експертами встановлено, що співвідношення аудиторних
годин в одному кредиті ЄКТС навчального плану ОП Менеджмент, відповідно до Листа МОН Від
13.03.2015 №1/9-126 «Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних
планів у 2015/2016 навчальному році», згідно якому «кількість годин аудиторних занять в одному
кредиті ЄКТС (денна форма навчання) для здобувачів ступеня бакалавра може становити від 50% до
33%», не витримано. По деяких дисциплінах навчального плану це співвідношення складає
(наприклад, “Вища математика” (40 ауд/150 заг.), “Іноземна мова” 2 сем (56 ауд/90 заг.),
“Статистика” (84 ауд/150 заг.) тощо). Для студентів, які працюють за фахом, допускається вільне
відвідування лекційних занять у порядку, встановленому вченою радою університету. На основі
ознайомлення з навчальним планом, опитування здобувачів вищої освіти у фокус-групах, експерти
переконалися в тому, що ЗВО вживає заходи щодо встановлення оптимального для належного
опанування дисципліни обсягу самостійної роботи.

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.

ТДАТУ увійшов до переліку закладів передвищої та вищої освіти для впровадження упродовж 2019-
2023 років пілотного проекту з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Дуальна
форма освіти в ЗВО регулюється Положенням про порядок організації та проведення дуальної форми
навчання. Під час проведення зустрічей із НПП та студентами, з’ясовано та підтверджено, що вільний
графік навчання студентів, попередньо узгоджується з викладачами, навантаження по аудиторній
підготовці в достатній кількості годин дозволяє студентам працювати на підприємствах за фахом без
відриву від навчального процесу. Обов’язкові компоненти фундаментальної підготовки ОП сприяють
накопиченню та використанню бази теоретичних знань студента в межах спеціальності. Цикл
професійної та практичної підготовки дозволяє реалізовувати відповідні компетенції студента-
фахівця на підприємстві. Цикл гуманітарної підготовки сприяє розвитку особистості в плані
культурного та професійного спілкування як майбутнього фахівця та керівника. Під час проведення
зустрічей із роботодавцями підтверджено процес узгодження програми дуального навчання.
Результатом, згідно зазначеного Положення, між роботодавцем, ЗВО та здобувачем є заключення
трьохстороннього договору з подальшою атестацією останнього. Експертна група дійшла висновку,
що підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, структура ОП Менеджмент та
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навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти в ЗВО повною
мірою.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ОП Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти логічно-структурована, забезпечує
отримання програмних результатів навчання, а також знань та управлінських навичок предметної
області спеціальності 073 Менеджмент. Програмні результати навчання в повному обсязі забезпечені
обов’язковими компонентами ОП. Продемонстровано зручні та зрозумілі процедури вибору вибіркових
дисциплін. Рівень відповідності структури та змісту ОП вимогам стандарту вищої освіти за
спеціальністю 073 Менеджмент - повний. Зміст та структура ОП враховує позицію стейкхолдерів
щодо визначення освітніх компонентів в освітньо-професійній програмі, що підкріплене протоколами
спільних зустрічей, результатами опитувань. Використання різноманітних методів набуття
здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), які відповідають заявленим цілям ОП.
Структура та зміст ОП Менеджмент передбачає можливість формування індивідуальної освітньої
траєкторії через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в обсязі,
передбаченому законодавством, а також здійснювати підготовку здобувачів вищої освіти за дуальною
формою освіти.

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

Співвідношення аудиторних годин в одному кредиті ЄКТС навчального плану ОП Менеджмент,
відповідно до Листа МОН Від 13.03.2015 №1/9-126 «Щодо особливостей організації освітнього процесу
та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році», згідно якому «кількість годин
аудиторних занять в одному кредиті ЄКТС (денна форма навчання) для здобувачів ступеня бакалавра
може становити від 50% до 33%» не витримано. Рекомендовано привести у відповідність
співвідношення аудиторних годин в одному кредиті ЄКТС навчальних планів.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Цілісність встановлених релевантних фактів та їх контексту дає можливість зробити висновок, що ОП
Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти має високий рівень відповідності за
підкритеріями критерію 2. Експертна група дійшла висновку, що ОП у цілому відповідає Критерію 2 з
недоліками, що не є суттєвими.

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

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

Правила прийому до ТДАТУ розроблено у відповідності до Закону України «Про вищу освіту»,
затверджено Вченою радою ЗВО до 31 грудня, розміщено на офіційному веб-сайті університету та
внесено до ЄДЕБО. Розроблені Правила сформульовані чітко й не містять дискримінаційних положень.
Для спрощення їхнього розуміння абітурієнтом на сайті університету також розміщено коротку
презентацію щодо особливостей вступу, перелік необхідних документів, спеціальностей та
ліцензованих обсягів, вартість контракту, статистику поданих заяв тощо.

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

Сторінка 9



Правилами прийому до ТДАТУ передбачено наступний перелік конкурсних предметів: - для
бюджетної форми навчання: Українська мова та література, Математика, Іноземна мова або
Географія; - для контрактної форми навчання: : Українська мова та література, Історія України,
Іноземна мова або Географія. «Українська мова та література» має найбільшу вагомість – 0,55. На
думку випускової кафедри, це дозволяє залучити абітурієнтів, які вже мають певний рівень soft skills
(в даному контексті йдеться про мовні компетентності). Введення другим обов’язковим предметом
математики акцентує увагу на необхідності володіння аналітичними компетентностями, необхідними
для успішної роботи менеджером. Часткова зміна переліку конкурсних предметів для контрактною
форми навчання обумовлена необхідністю розширення можливостей вступу для абітурієнтів, що не
претендують на бюджетну форму навчання. Цей перелік переглядається щорічно за результатами
профорієнтаційних зустрічей з випускними класами шкіл та моніторингу найбільш популярних
дисциплін ЗНО. На думку представників приймальної комісії та випускової кафедри, через не високу
частку бюджетних місць, які отримує ТДАТУ за принципом «гроші йдуть за абітурієнтом», такий підхід
виявляється вельми ефективним з точки зору залучення контрактних абітурієнтів на ОП
«Менеджмент». Зокрема, про це свідчить динаміка чисельності студентів на програмі в розрізі років,
наведена у відомостях про самооцінювання. Так, за останні 4 роки чисельність студентів на ОП зросла
у 4 рази.

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

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО (у тому числі під час академічної мобільності)
регулюються у ТДАТУ наступними документами, оприлюдненими на сайті університету: 1)
Положенням про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці;
2) Положенням про академічну мобільність; 3) Положенням про поновлення та переведення на
навчання. Прецедентів перезарахування дисциплін, прослуханих в інших ЗВО, на ОП не було. Однак
факультетом економіки та бізнесу, на якому функціонує ОП, розроблено алгоритм визнання
результатів навчання в інших ЗВО з детально прописаними сценаріями поведінки в залежності від
ситуації.

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.

Визнання результатів неформальної освіти регламентується Положенням про порядок
перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці, зокрема п.2.10
Положення. Наразі прецедентів подібного перезарахування не було. Іноземні студенти на програмі не
навчаються.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

User friendly сайт університету та факультету економіки та бізнесу, який містить всю необхідну
інформацію щодо вступу на навчання на ОП Менеджмент та процедури визнання результатів
навчання у інших ЗВО, подану у зрозумілій для читача формі. Наявність чітких правил визнання
результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, у тому числі в рамках програм академічної
мобільності, регламентованих відповідними положеннями.

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

Рекомендовано більш чітко прописати процедуру визнання результатів навчання в іноземних
університетах у «Положенні про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення
академічної різниці», оскільки п.5.1 «Положення про академічну мобільність» вказує, що саме воно
регламентує перезарахування результатів навчання в університеті-партнері.
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Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Група експертів дійшла висновку про відповідність ОП критерію 3 з недоліками, що не є суттєвими.
ТДАТУ має чіткі та зрозумілі правила прийому на навчання, доступні для всіх учасників освітнього
процесу, що не містять дискримінаційних положень. Правила прийому враховують особливості ОП
Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. У ЗВО розроблені процедури
перезарахування результатів навчання, здобутих в інших ЗВО, у тому числі під час реалізації права
студента на академічну мобільність. Положення, що регламентують доступ до ОП та визнання
результатів навчання, розміщено на офіційному сайті ЗВО.

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.

Організація навчального процесу та вибір форм і методів викладання регламентуються відповідними
документами, що є у відкритому доступі на сайті університету. Аналіз матриці відповідності
демонструє оптимальний вибір форм та методів навчання і викладання, що сприяють досягненню
заявлених у ОП цілей та ПРН, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам
академічної свободи. Окрім традиційних методів викладання використовується низка інтерактивних
методів, тренінгових занять, спрямованих на відпрацювання як фахових, так й комунікативних
компетентностей. Подібні методи викладання викликають високу зацікавленість з боку студентів, що
було ними підтверджено під час зустрічі. Експерти відзначили високу пріоритетність
студентоцентрованості та принципи академічної свободи для випускової кафедри менеджменту, що
реалізується через вільний вибір дисциплін вибіркового блоку, тематики курсових робіт, рефератів та
інших видів навчальних робіт. Під час зустрічі зі студентами визначено, що вони проводять
щотижневе обговорення навчального процесу з кураторами групи та не відчувають бар’єру між
собою та викладачем. За результатами опитування студентів з'ясовано, що вони високо оцінюють
якість освітнього процесу на ОП. ОП враховано 3 курсові роботи, в яких поступово аналізуються різні
аспекти функціонування діючого суб’єкту господарювання, який студенти обирають самостійно.
Згідно вимог Стандарту ВО, такий підхід дозволить використати ці курсові проекти як основу для
дипломної роботи.

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).

Інформація щодо цілей, змісту та ПРН, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих освітніх
компонентів регламентується: Положенням про організацію освітнього процесу; Положенням про
організацію навчального процесу на заочній формі навчання; Положенням про організацію та
контроль якості навчальних занять; Положенням про кредитно-модульну систему організації
навчального процесу підготовки фахівців. На сайті випускової кафедри учасники освітнього процесу
мають доступ до опису ОП Менеджмент: її цілі, змісту, структурно-логічної схеми викладання
дисциплін, форми підсумкового контролю знань студентів, компетентностей та ПРН, які вони
здобувають. На сторінці випускної кафедри можна також ознайомитись з силабусами навчальних
дисциплін. На факультеті працює інформаційній портал на платформі Moodle. В разі необхідності
(хвороби чи індивідуального графіку) студент може переглянути електронні методичні матеріали з
певної дисципліни, зайшовши через свій особистий обліковий запис. Проведене експертною групою
опитування студентів всіх курсів денної та заочної форми навчання, показало, що всі вони обізнані
щодо структури, цілей, змісту, форм контролю та критеріїв оцінювання дисциплін, що викладаються.
Студенти вільно оперують поняттями «компетентність», «ПРН», «індивідуальна освітня траєкторія»,
легко орієнтуються на сайті факультету та сторінці кафедри, що є свідоцтвом їх обізнаності у
сучасних принципах забезпечення якості освітнього процесу, а також доступності та зрозумілості
інформації щодо організації освітнього процесу.

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

Експертами на місці перевірено кафедральні звіти з НДР, матеріали конференцій, фотозвіти наукових
та практичних заходів, договори про співпрацю з іноземними ЗВО, протоколи засідань наукових
гуртків та протоколи засідань кафедри, під час яких обговорювались питання поєднання навчання і
наукових досліджень в рамках ОП. Випускова кафедра продемонструвала наявність сформованих
можливостей для поєднання навчання і досліджень, які під час реалізації ОП досягаються завдяки:
залучення студентів до науково-дослідних робіт за проблематикою випускової кафедри, виробничої
практики, частковому працевлаштуванні студентів в рамках дуальної освіти, заохочення участі
студентів у наукових конференціях, семінарах, круглих столах, наукових гуртках кафедри, конкурсах
студентських наукових робіт. Студенти приймають активну участь у науково-практичних
конференціях. Деякі з них були відзначені дипломами та почесними грамотами. В межах ОП діють 3
наукові гуртки. Гуртки регулярно збираються для обговорення актуальних питань менеджменту
шляхом обговорення доповідей студентів та викладачів й підготовки до конкурсів студентських
наукових робіт (протоколи в наявності). Під керівництвом завідувачакафедри функціонує науково-
дослідна лабораторія менеджменту Науково-дослідного інституту стратегії соціально-економічного
розвитку агропромислового виробництва півдня України. Вона здійснює дослідження по темі
«Формування ефективної системи менеджменту в умовах транзитивної економіки регіону» (номер
державної реєстрації 116U002740).

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

Механізм оновлення змісту навчальних дисциплін у ЗВО регулюється: Положенням про організацію
освітнього процесу; Положенням про організацію навчального процесу на заочній формі навчання;
Положенням про програму навчальної дисципліни. За зміст навчальної дисципліни відповідають самі
викладачі. Оновлення навчально-методичних матеріалів відбувається щорічно перед початком нового
навчального року. Також регулярно переглядається опис ОП та навчальні плани: нові редакції були
затверджені у 2018 та 2019 рр. Викладачі кафедри регулярно проходять підвищення кваліфікації
згідно затвердженого графіку. Зокрема, були прослухані тренінги з нетворкингу й прийняття
управлінських рішень, деякі викладачі пройшли навчання за програмами післядипломної освіти в ЗВО
Запоріжжя та Полтави. Все це сприяло вдосконаленню форм на методів викладання навчальних
дисциплін. Окремі викладачі групи забезпечення освітнього процесу на ОП поєднують викладання із
практичною діяльністю. Це сприяє практичній спрямованості освітнього процесу та дозволяє залучати
здобувачів вищої освіти до розв’язання конкретних практичних завдань у межах ОП, надавати робочі
місця для реалізації набутих теоретичних знань та при подальшому працевлаштуванні. Так, завідувач
кафедри з 1983 по 1999 рр. працювала на виробництві й пройшла всі щаблі від економіста до зам.
директора підприємства; ст.викл. Мунтян С.Г. у 1981-1985 рр. працювала перекладачем німецької
мови у Чорноморському морському пароплавстві, а з 2015 року по теперішній час працює на
промисловому підприємстві.

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

ТДАТУ має 12 рамкових угод з іноземними університетами-партнерами, серед яких Університет
Гоенгейм (Німеччина), Anhalt University of Applied Sciences (Німеччина), Варшавський аграрний
університет (Польща), Федерація «Обміни Франція-Україна» (Франція), Політехнічний університет Ля
Саль Бове (Франція), Коледж с/г наук Пенсільванського державного університету (США), Державний
технічний і сільськогосподарський університет Північної Кароліни (США), The University of Nebraska
(США), Шандунський сільскогосподарський університет (КНР), та інші ЗВО (детальна інформація
доступна на сторінці відділу міжнародних зв’язків ТДАТУ). Укладено 2 договори про академічну
мобільність Erasmus+ K1, в рамках яких перші студенти поїхали на навчання до Німеччини. Зустріч зі
студентами ОП показала, що вони поінформовані про можливість участі у міжнародних програмах,
проте не мають зацікавленості через власні страхи й побоювання та фінансові проблеми. Внаслідок
цього прецедентів участі студентів ОП Менеджмент у програмах міжнародного обміну не
спостерігалось. Іноземні студенти на програмі не навчаються. Під час спілкування відділ міжнародних
зв’язків підтвердив проблеми залучення студентів до програм академічної мобільності та анонсував
активну роботи у напрямку їх популяризації. Гарант ОП та деякі інші НПП програми мають публікації у
журналах, які індексуються у авторитетних міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of
Science. Це сприяє покращенню позиції ЗВО у міжнародних рейтингах, а отже посилення його
міжнародної конкурентоспроможності.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Наявність інформаційного порталу на платформі Moodle з персоналізованим студентським доступом,
що надає доступ до навчально-методичних комплексів дисциплін, що викладаються. Практична
спрямованість та логічна послідовність курсових робіт, що передбачають поступовий аналіз різних
аспектів функціонування діючих суб’єктів підприємницької діяльності. З огляду на запровадження
кваліфікаційної роботи бакалавра згідно вимог Стандарту вищої освіти для спеціальності 073
Менеджмент, такий підхід може в подальшому дозволити використовувати готові курсові проекти як
основу написання дипломної роботи. Наявність трьох постійно діючих наукових гуртків, що активізує
наукову діяльність студентів та сприяє відпрацюванню комунікаційних компетентностей через
необхідність презентації результатів власних досліджень та їх публічного обговорення. Це виявиться
вельми корисним в контексті запровадження кваліфікаційних робіт бакалавра, які обов’язково
передбачають публічний захист.

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

Рекомендовано запровадити викладання певних фахових дисциплін іноземними мовами, зокрема
англійською, та розглянути можливість логічного завершення інтенсивного викладання іноземної
мови протягом 8 семестрів кваліфікаційним іспиту рівня В2 (APTIS, IELTS, Cambrige тощо), можливо
через співпрацю з Британською Радою в Україні. Це дозволить розширити програми академічної
мобільності Erasmus+ та інші через залучення іноземних студентів та кредитну мобільність
українських студентів в країнах ЄС та США, які вимагають наявність міжнародного сертифікату про
володіння англійською або іншою мовою ЄС на рівні не нижче В2 згідно Європейської рамкової угоди
про мови.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Група експертів дійшла висновку про відповідність ОП критерію 4. Виявлені проблемні моменти не є
критичними та суттєво не впливають на якість надання освітніх послуг. Процес навчання і
викладання за ОП забезпечує досягнення цілей та ПРН. Процедура оновлення змісту навчальних
дисциплін має системний характер та здійснюється викладачами, готовими до самовдосконалення та
підвищення власної кваліфікації, у тому числі шляхом здобуття другої вищої освіти. Викладачі та
студенти кафедри приймають участь у наукових конференціях, круглих столах та інших заходах.
Студенти проходять виробничу практику на діючих підприємствах регіону. ТДАТУ має напрацьовані
роками зв’язки з роботодавцями та сприяє працевлаштуванню випускників після закінчення
навчання. Потребує активізації міжнародна діяльність ТДАТУ в контексті розширення можливостей
академічного обміну.

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 проведення виїзної експертизи експертною групою підтверджено подану у відомостях СО
інформацію щодо контрольних заходів оцінювання здобувачів вищої освіти. Оцінювання знань
студентів у ТДАТУ регламентується назкою документі, що розміщені у вільному доступі сайту ЗВО. На
підставі ознайомлення з силабусами навчальних дисциплін, завданнями для контрольних заходів,
протоколами засідань кафедри менеджменту експертна група дійшла висновку про їх відповідність
існуючим вимогам законодавства України. Силабуси містять чіткі методи контролю та зрозумілу
шкалу оцінювання по кожній дисципліні. Контрольні заходи є чіткими, зрозумілими та
повідомляються викладачами студентам на першому занятті під час вивчення дисципліни, про що
підтвердили студенти під час їхнього інтерв’ювання. У ТДАТУ застосовується кредитно-модульна
система організації навчального процесу, що передбачає накопичення балів під час семестру в
рамках поточного контролю та фінальний підсумковий контроль. Екзаменаційні дисципліни
передбачають до 70% фінальної оцінки протягом семестру й до 30% - під час іспиту, що проводиться
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у комбінованій письмово-усній формі. Залік виставляється студенту за результатами його роботи
протягом семестру: кожен із змістових модулів оцінюється максимум у 50 балів. Під час
інтерв’ювання студенти підтвердили відповідність контрольних заходів специфіці навчальних
дисциплін, що дозволяють перевірити здобуття студентами відповідних ПРН, передбачених
силабусами навчальних дисциплін.

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

ОП Менеджмент ТДАТУ у своїй першій редакції 2016 року передбачала підсумкову атестацію у
вигляді комплексного кваліфікаційного іспиту, що регламентувалось Положенням про атестацію
здобувачів вищої освіти в ТДАТУ (2016 року). Затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю
073 Менеджмент для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти обумовило необхідність
приведення ОП у відповідність в частині підсумкової атестації, що здійснюється у формі публічного
захисту випускової кваліфікаційної роботи. Отже студенти, що вступили на навчання у 2019/20 н.р.,
вже будуть готувати й захищати дипломні роботи бакалавра. Випусковою кафедрою менеджменту на
основі Положення про організацію дипломування в ТДАТУ та стандарту вищої освіти розроблено
методичні вказівки до написання кваліфікаційної роботи, в яких розкрито основні питання щодо
процедури вибору теми, збору інформації, написання, оформлення, подачі на кафедру та захисту
випускової кваліфікаційної роботи.

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.

Оскільки у ТДАТУ застосовується КМСОНП, фінальна оцінка студента, що складає екзаменаційну
дисципліну, великою мірою залежить від його навчання протягом семестру. Іспит проводиться
викладачем, що читав лекційні заняття, або двома викладачами, якщо семінари та лекції викладають
різними викладачами. Протягом всього іспиту повинен бути присутнім староста студентської групи,
що складає іспит. Структура екзаменаційного білету є уніфікованою та містить категоріальний
апарат з курсу, теоретичне питання, ситуаційне завдання та тести, які студент складає на ПК. Така
структура екзаменаційного білету дозволяє перевірити рівень опанування компетентностей
навчальної дисципліни та досягнення різнопланових ПРН. Студентам, які отримали не більше двох
незадовільних підсумкових оцінок з дисциплін (від 35 до 59 балів), дозволяється ліквідувати
академічну заборгованість до початку наступного семестру згідно Положення (тимчасове) про
порядок ліквідації академічних заборгованостей студентів ТДАТУ за КМСОНП. Згідно п.5.4 Положення
про оцінювання знань студентів ТДАТУ, студенти, які за результатами виконання усіх видів робіт та
складання іспиту отримали з певної дисципліни позитивні оцінки B або D, мають право на підвищення
оцінки на 1 рівень в терміни екзаменаційної сесії (але не більше ніж з однієї дисципліни за семестр).
Апеляція результатів екзамену або ПМК регламентується п.4 зазначеного Положення та Положенням
про апеляцію результатів підсумкового контролю з дисципліни. Прецеденти подання апеляцій на ОП
Менеджмент не спостерігались.

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 ТДАТУ визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання академічної
доброчесності для всіх учасників освітнього процесу під час реалізації освітньої програми, викладені
на сайті університету. Дотримання політики доброчесності регламентується Кодексом честі ТДАТУ та
Положенням про систему запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої
освіти. Популяризація принципів академічної доброчесності здійснюється під контролем постійно
діючої університетської комісії з етики та управління конфліктами, одноразово сформованих комісій з
академічної доброчесності та комісій з перевірки на антиплагіат курсових та кваліфікаційних робіт,
які перевіряються за допомогою програмного забезпечення EX Antiplagius. Оскільки згідно нової
редакції ОП Менеджмент написання випускної роботи передбачено лише для студентів, які вступили
на навчання у 2019/20 н.р., експертна комісія не мала можливості перевірити процедуру перевірки
кваліфікаційних робіт на плагіат. Проте під час виїзної експертизи підтверджено застосування
принципів запобігання плагіату у курсових роботах студентів. За результатами аналізу нормативної
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складової, проведення зустрічей зі здобувачами вищої освіти, НПП та керівництвом ЗВО експертна
група дійшла висновку, що у ТДАТУ реалізується комплекс заходів, які забезпечують імплементацію
внутрішньої культури якості, серед яких: інформаційна робота викладачів зі студентами, мотивація
студентів до навчання, перевірка наукових робіт як студентів, так і НПП на плагіат та консультаційна
робота.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Чітка регламентація процедури організації контрольних заходів, контролю знань студентів та
академічної доброчесності через низку відповідних положень. Існування дієвих технологічних
процедур для перевірки наукових та кваліфікаційних випускних робіт на унікальність через
застосування програмного забезпечення EX Antiplagius.

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

З метою вдосконалення процедури організації контрольних заходів, контролю знань студентів та
академічної доброчесності рекомендовано: Удосконалити процедуру складання іспиту з метою
підвищення об’єктивності оцінювання шляхом залучення додаткових екзаменаторів, анонімної
перевірки екзаменаційних робіт або інших прийомів. Привести п.6 Положення про оцінювання знань
студентів ТДАТУ та інші документи, що регламентують навчальний процес у ТДАТУ (зокрема,
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою у ТДАТУ для
студентів, що вільно відвідують заняття) у відповідність Довіднику користувача: Європейська
кредитна трансферно-накопичувальна система, а саме замінити механічне переведення оцінок у
шкалу ECTS на таблицю статистичного розподілу оцінок, поставлених і межах ОП (див. стор. 37
Довідника). Привести у відповідність один одному п.4 Положення (тимчасове) про порядок ліквідації
академічних заборгованостей студентів ТДАТУ за КМСОНП та Положення (тимчасове) про апеляцію
результатів підсумкового контролю з дисципліни. Так, згідно п.4 першого положення, «у випадку
незгоди студента з рішенням викладача він може звернутися з письмовою апеляцією до завідувача
кафедри в день оголошення результатів». У той же час згідно другого положення «апеляція студента
щодо оцінки його знань подається в деканат особисто в письмовій формі (додаток 1) за встановленим
зразком не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки» (заява подається на ім’я
голови апеляційної комісії).

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Група експертів дійшла висновку про відповідність ОП Критерію 5. Виявлені проблемні моменти не є
критичними та суттєво не впливають на якість надання освітніх послуг. Форми контрольних заходів
та вимоги з оцінки навчальних здобутків студентів враховують особливості підготовки фахівців за ОП
Менеджмент. Контрольні заходи оприлюднені у силабусах навчальних дисциплін та навчально-
методичних комплексах забезпечення дисциплін та містять чіткі методи контролю та зрозумілу
шкалу оцінювання по кожній дисципліні. Курсові (а згодом й кваліфікаційні) роботи проходять
обов’язкову перевірку на плагіат. Студенти мають право ліквідувати академічну заборгованість,
підвищити власний рейтинг або подати апеляцію згідно розроблених у ТДАТУ Положень. Потребує
вдосконалення процедура складання іспиту з метою підвищення об’єктивності оцінювання. Низка
положень університету вимагає доопрацювання згідно наданих рекомендацій.

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.
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Інформація щодо кадрового складу, яка наведена в Таблиці 2 відомостей СО з технічних причин
сформована некоректно. Під час візиту за рекомендаціями експертної групи Таблицю 2 та Додаток А
було приведено у відповідність і додаються до Звіту окремими файлами. Аналіз кадрового складу на
місці у цілому підтвердив високий рівень відповідності академічної та професійної кваліфікації НПП
тим освітнім компонентам, які вони викладають на ОП Менеджмент та забезпечує досягнення
визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів навчання. Експертами
підтверджено, що згідно інформації в табл. 2 повну відповідність рівня академічної та професійної
кваліфікації дисциплінам, що викладаются, має більшість НПП (від 10 до 7 пунктів наукової активності
викладача за профілем ОП та дисциплін, що викладають). Кадровий склад перевірений та
підтверджений відділом кадрів і внесений до ЄДБО, надано необхідні документи. Група викладачів,
що включені до групи забезпечення є штатними викладачами, про що експерти пересвідчилися в
процесі ознайомлення з трудовими книжками та контрактами.

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

ТДАТУ регламентує порядок конкурсних засад заміщення посад науково-педагогічних працівників,
процедуру проведення конкурсного відбору та обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад
НПП Університету, порядок укладання трудових договорів (контрактів) з науково-педагогічними
працівниками Положенням про конкурсний відбір, Статутом ТДАТУ, Колективним договором. Для
організації конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників в ЗВО створена
кадрова комісія, яка затверджена Наказом ректора ТДАТУ. Керівником відділу кадрів була надана
офіційна інформація згідно вимог до кандидатів на посади асистентів, старших викладачів, доцентів,
професорів та завідувачів кафедр. Додатково членам експертної групи надана повна інформація,
щодо процесу конкурсного добору. У співбесіді з НПП кафедри менеджменту експертна група
переконалася, що конкурсний відбір проводиться прозоро на засадах: законності, доброчесності,
рівності прав, об’єктивності та його орієнтованість на підвищення якості освітнього процесу та
забезпечення ПРН.

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

Експертами на місці перевірено достовірність фактів залучення роботодавців до освітнього процесу.
Так ЗВО залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу в якості фахівців
практиків для проведення практичних занять. Заняття проходять на базі підприємств різної форми
власності, що підтверджено договорами про співпрацю з ЗВО. Студенти розповіли, що заняття
проведенні в реальних умовах дозволяють їм краще зрозуміти місію підприємства і те, як соціалізація
процесів перетворюється на капіталізацію. Зустріч експертної групи з роботодавцями дозволяє
зробити висновок, що взаємозв'язок ЗВО з підприємствами носить змістовний характер, роботодавці
зазначили, що у такий спосіб отримують можливість доступу до відбору майбутніх фахівців, а отже,
зацікавлені у набутті практичних знань та навичок студентами. ЗВО у свою чергу забезпечує
досягнення ПРН та подальшого працевлаштування випускників. Поряд з цим, роботодавці сприяють
проведенню наукових досліджень та подальшому провадженню їхніх результатів у навчальний
процес, що підтверджено наявними актами про впровадження результатів наукового дослідження
(див п.1.2). Разом з тим, роботодавці на зустрічі з експертами зазначили, що їх цікавлять передусім
спеціальні знання та соціальні навички, вони зацікавленні у набутті майбутніми фахівцями необхідних
компетентностей засобами ОП Менеджмент. Вищезазначене переконало експертів, щодо організації
та реалізації освітнього процесу ЗВО залучає роботодавців.

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

Експертна група встановила, що роботодавці не залучені до аудиторних занять на постійній основі як
штатні викладачі та викладачі сумісники. Стейкхолдери залучені до окремих аудиторних занять як
фахівці практики, де вони проводять лекції, тренінги, ділові ігри і діляться практичним досвідом зі
студентами та викладачами у сфері менеджменту. На зустрічі з роботодавцями та студентами були
отримані підтвердження, що перелічені заходи проводяться і студенти беруть в них активну участь.
Є випадки, коли запрошують фахівців-практиків на безоплатній основі для допомоги проведення
аудиторних занять в якості другого викладача-практика з метою підвищення ефективності
аудиторних занять.
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5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або
у співпраці з іншими організаціями.

Експертами на місці встановлено, що ТДАТУ сприяє професійному розвитку викладачів. Дотримуючись
принципів академічної свободи, кожен викладач має право вільно обирати місце, напрям, тематику,
строки підвищення кваліфікації на підставі Плану підвищення кваліфікації на навчальний рік та Плану
стажування. ЗВО підтверджено механізм стимулювання розвитку та підвищення рівня наукових
досліджень, підвищення якості підготовки науково-педагогічних кадрів, відзначення їх особистого
внеску у забезпечення високого рівня науково діяльності. Під час зустрічі експертів з академічним
складом було визначено, що в цілому викладачі вмотивовані та займаються своїм професійним
розвитком на регулярній основі, а не лише у межах формальних курсів підвищення кваліфікації.
Більшість викладачів мають публікації у журналах, що входять до наукометричних баз Scopus та Web
of Science, але під час зустрічі з НПП кафедри менеджменту з’ясовано, що розмір преміювання не
покриває фінансові витрати на подібні публікації та міжнародне стажування, але також є одним з
обов’язкових компонент професійного розвитку викладача. Необхідність постійного професійного
розвитку також обумовлюється запитом студентів ОП щодо використання сучасних методик під час
занять, про що вони зазначили під час зустрічі. Експертами підтверджено регулярність професійного
розвитку викладачів у відповідності до профілю ОП (див. табл. 2; Додаток А СО).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Експертна група встановила, що розвиток викладацької майстерності відбувається впродовж
навчального року згідно графіку взаємовідвідувань занять викладачів та завідувача кафедри та
співпраці. Підтверджено механізм стимулювання розвитку та підвищення рівня наукових досліджень,
якості підготовки науково-педагогічних кадрів, відзначення їх особистого внеску у забезпечення
високого рівня науково діяльності, який відображений в Положенні про преміювання працівників
ТДАТУ імені Дмитра Моторного за досягнення у науковій та науково-технічній сфері. Згідно цього
Положення за досягнення у науковій та науково-технічній сфері встановлено показники і розміри
премій, що в свою чергу стимулює розвиток та підвищення рівня наукових досліджень викладацької
майстерності.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Аналіз кадрового складу у цілому підтвердив високий рівень відповідності академічної та професійної
кваліфікації НПП за тими освітніми компонентами, які вони викладають на ОП Менеджмент першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти. Доведено налагоджену співпрацю щодо проведення аудиторних
занять на підприємствах регіону, а саме: організацію проведення практичних та лекційних занять на
підприємстві, спільне використання виробничої та експериментальної бази при підготовці студентів
та при впровадженні новітніх технологій. Представлено підписані взаємні договори про співпрацю зі
значною кількістю роботодавців.

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

Рекомендовано звернути увагу на посилення вивчення викладачами іноземної мови для можливості
отримання сертифікату рівня В 2, збільшення кількісних та якісних показників наукових публікацій у
періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus
або Web of Science Core Collection. Переглянути процедуру укладання контракту з НПП з метою її
уніфікації та зменшення вимог щодо публікацій у міжнародних наукометричних базах даних, які
вимагають суттєвих фінансових витрат за публікацію open access. Керівництву ЗВО доцільно
використовувати ефективні фінансові інструменти для постійного матеріального стимулювання
результативної діяльності гаранта та НПП кафедри у контексті реального покращення якості ОП
Менеджмент.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

У цілому якісний склад НПП кафедри менеджменту відповідає належному рівню відповідності
академічної та професійної кваліфікації НПП освітнім компонентам, активний рівень залученості
роботодавців до освітнього процесу, система професійного розвитку забезпечують досягнення цілей
та програмних результатів навчання. ОП Менеджмент та освітня діяльність за цією програмою
загалом відповідають Критерію 6 з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Під час проведення виїзної експертизи підтверджено, що в ТДАТУ імені Дмитра Моторного досягнення
визначених ОП “Менеджмент” цілей та програмних результатів забезпечується за рахунок
використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів ресурсів ЗВО (звіти ректора щодо їх
використання розміщено за посиланням: Звіт ректора за 2019 рік). В університеті було створено
потужну матеріально-технічну базу, яка дозволяє в повному обсязі організувати навчальний та
позанавчальний процес студентів. Кафедра менеджменту забезпечена навчальними аудиторіями,
лекційними аудиторіями, сучасними комп’ютерними класами, та відповідним програмним
забезпеченням. Також наявні: Спортивний клуб ТДАТУ «Таврія-університет», студія звукозапису,
сучасна бібліотека з електронним каталогом, гуртожитки, медичний пункт, центр культури та
дозвілля. За ініціативи завідувача кафедри менеджменту спільно з адміністрацією університету було
створено кімнату розвантаження зі спеціально виділеними шафками, де студенти можуть зберігати
особисті предмети, посуд чи їжу, яку вони можуть розігріти в мікрохвильовці. Для повного релаксу на
поверсі грає приємна музика, щоб студенти розслабилися за філіжанкою кави або чаю. Відповідно до
договору із компанією «Антиплагіат», університет отримує доступ до сервісу пошуку перевірки
наукових та академічних текстів на ознаки плагіату Unicheck.

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.

У ЗВО встановлюються загальні моральні принципи та правила етичної поведінки осіб, що працюють і
навчаються в університеті, якими вони мають керуватись у своїй діяльності. Документ, який регулює
ці процеси є Кодекс честі ТДАТУ. На підставі огляду матеріально-технічної бази академії, проведених
зустрічей зі студентами, представниками студентської ради, НПП, представниками допоміжних
сервісних (структурних) підрозділів було встановлено, що викладачі та студенти мають безоплатний
доступ до мережі Інтернет з будь-якої точки ЗВО та до таких елементів інфраструктури, як спортивна
зала, бібліотека, комп’ютерні аудиторії, які необхідні для навчання, викладацької та наукової
діяльності в межах ОП Менеджмент. Студенти та викладачі мають доступ до наукової та навчальної
літератури в бібліотеці в паперовій та електронній формі для підготовки до лекційних, практичних та
семінарських занять. У бібліотеці прослідковується високий показник затребуваності навчально-
методичної літератури студентами та викладачами, виданої в бібліотеці ЗВО. Також студенти та
науково-педагогічні працівники мають доступ до цінних книжкових екземплярів середини ХХ
століття. Здійснивши огляд бібліотеки, експертна група рекомендувала оновити склад літератури
матеріалами поточного року, але керівник бібліотеки запевнила, що зараз цей процес відбувається,
але не так швидко через переоформлення рахунків в казначействі у зв'язку із перейменування ЗВО.

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.

На підставі огляду приміщень, виділених для функціонування відповідних служб, кафедри,
навчальних аудиторій, лекційних аудиторій кафедри менеджменту ознайомлення із нормативним
документом Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників
освітнього процесу в установах і закладах освіти зроблено висновок, що освітнє середовище є
безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти (є дотримання не тільки санітарних норм та
охорона публічного порядку, але також й психічного здоров’я). Було надано документальне
підтвердження положення - це протоколи з проведення інструктажів з техніки безпеки, щодо
ознайомлення та інструктажів науково-педагогічних працівників та студентів з техніки безпеки в
навчальному закладі. Після проведених бесід зі студентами та представниками студентської ради
було встановлено, що зустрічі з психологом відбуваються регулярно для виявлення психологічного
стану здобувачів освіти методом анкетувань. На базі університету наявний медичний пункт, в якому
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працює лікар та медична сестра, які вчасно та професійно надають допомогу. Умови проживання у
гуртожитках відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Під час експертизи було підтверджено
можливості студентів у реалізації потреб та інтересів не тільки у навчальній сфері та сфері
працевлаштування, але здобувачі освіти беруть активну участь у міжнародній, науковій, спортивній
та громадській діяльності.

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

Під час зустрічі зі студентами експертна група переконалася, що ЗВО забезпечує освітню,
організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку. Освітня підтримка надана
студентам через доступ до електронної платформи, де розміщені навчальні матеріали для здобувачів
освіти. Студенти під час зустрічі розповіли, що до навчально-інформаційного порталу вони долучені
та самостійно опрацьовують матеріал лекцій, коли були відсутні на заняттях чи не встигли
опрацювати все. Також багато дисциплін потребують проходження тестів у даній системі. Створення
морально-психологічних і організаційних умов для студентів відбувається через інститут кураторства.
Здобувачі освіти розповіли, що кураторські години відбуваються кожної середи на першій парі, де
вони обговорюють важливі питання. Консультативну підтримку здобувачі освіти при потребі
отримують у юридичному відділі університету, відділі працевлаштування, медичному пункті та
психолога закладу вищої освіти. Під час зустрічі ректором, завідувачем кафедри менеджменту та
студентами ЗВО, було з'ясовано, що соціальна підтримка студентам надається за допомогою
профспілкового комітету за рахунок спеціального фонду університету та благодійної організації
«Благодійний фонд «Таврія», а також проведення “Зліту відмінників”, де кожного року електорат та
найкращі студенти ЗВО їдуть до СОК "Салют". На основі результатів моніторингу оцінювання щодо
задоволення соціальною підтримкою та зістрічі зі студентами, експерти відзначили, що учасники
освітнього процесу цілком задоволені підтримкою ЗВО.

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

За результатами ознайомлення з матеріально-технічною базою встановлено, що ТДАТУ має 2
працюючі ліфти, пандус при вході в університет та кнопку виклику допомоги. Також особи з
особливими потребами спілкуються з викладачами через Навчально-інформаційний портал ТДАТУ, чи
створюють собі індивідуальний графік навчання, який дозволяє планувати реалізацію прав на освіту
через можливість додаткових консультацій по дисциплінам у зручний час та звітування результатів у
зручній формі. В університеті зараз немає студентів з особливими освітніми потребами, але в ЗВО
готові всі умови для них.

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

В університеті ТДАТУ діють документи, за допомогою яких можуть бути врегульовані конфліктні
ситуації: Кодекс честі ТДАТУ, Положення про розгляд студентських звернень та скарг,
Антикорупційна програма ТДАТУ, Нормативно-розпорядчі документи протидії корупції. Проводять
інформаційні заходи Академічна доброчесність, Кураторська година, Академічна доброчесність в
ТДАТУ. За результатами опитування студентів, а саме було опитано 212 осіб (студентів науково-
педагогічних працівників, органів студентського самоврядування), було виявлено, що 85,84% не
відчували до себе упереджене ставлення, 89,15% вважають, що не існує сексуальних домагань,
80,66% не стикалися із дискримінацією, інші утрималися, або взагалі не дали своєї відповіді щодо
даного опитування. Після розмови з фокус групами експертами з'ясовано, що фактів щодо
виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією або
корупцією тощо на даний час не було зафіксовано. Однак, студенти за ОП поінформовані, яким чином
діяти і куди слід звертатися у разі виникнення подібних ситуацій і в результаті опитування виявлено,
що 32,07% вирішують самостійно, 31,13% звертаються до батьків, 16,03% до друзів,останні обирали
інші варіанти. При потребі студенти можуть використовувати “Скриньку довіри” чи звернутися до
керівництва університету.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сторінка 19



Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

В ТДАТУ імені Дмитра Моторного створені всі умови для комфортного та безпечного навчання
студентів. Все інформаційне забезпечення є доступним для академічного персоналу, адміністрації та
здобувачів освіти в достатній кількості. Наявність умов для забезпечення навчання осіб з особливими
освітніми потребами. Наявність та доступність інфраструктури, необхідної для забезпечення
освітнього процесу (навчальних приміщень, бібліотеки, високий рівень забезпеченості комп’ютерними
класами, мультимедійними засобами, спортивного комплексу) допомагає студентам розвиватися та
поглиблювати свої теоретичні знання вже на практиці. Також підтверджено безоплатний доступ
викладачів і здобувачів вищої освіти до бібліотечного фонду, до мережі Інтернет, різних спортивних
секцій. На ОП Менеджмент не виникало конфліктних ситуацій, викладачі йдуть назустріч студентам
та зазвичай врегульовують конфліктні ситуації.

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

Рекомендовано оновити бібліотечний фонд навчальною та науковою літературою. Але цей недолік не
є суттєвими і може бути виправленим найближчим часом.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ТДАТУ імені Дмитра Моторного в цілому має достатнє матеріально-технічне забезпечення, навчально-
методичне забезпечення, забезпечення комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням.
Експерти вважають, що освітній процес за ОП Менеджмент відповідає вимогам Критерію 7 з
недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Під час виїзної акредитаційної експертизи було встановлено, що у ЗВО дотримуються процедур
розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП. ОП розробляється
проектною групою на чолі з керівником, узгоджується з групою забезпечення, розглядається та
затверджується Вченою радою Університету, попередньо узгодивши з представниками роботодавців,
відділом ліцензування, акредитації та внутрішньої системи забезпечення якості освіти, першим
проректором. Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП
регулюється в ТДАТУ Положенням про ОП. Перегляд ОП Менеджмент здійснюється з урахуванням
пропозицій всіх учасників освітнього процесу та стейкхолдерів. Результатом урахування
рекомендацій стейкхолдерів є рецензії, надані на ОП Менеджмент. За результатами перегляду
документації та персональних зустрічей з усіма фокус-групами експертна група прийшла висновку,
що ЗВО послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення, затвердження, моніторингу
та періодичного перегляду ОП Менеджмент.

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.

Експертами відзначено, що студенти безпосередньо та через органи студентського самоврядування
ТДАТУ залучаються до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості
як партнери. Позиція студентів та студентського самоврядування береться до уваги під час
перегляду ОП та представлена у вигляді презентації студентів. Під час зустрічі зі студентами стало
відомо, що здобувачі освіти знають про вибіркові дисципліни та користуються вільним вибором. Це
відображено у Положенні про порядок та умови обрання навчальних дисциплін за вибором згідно
Навчального плану. Експертній групі було надано результати регулярного опитування, яке проволось
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засобами анкетування (на анонімній основі), де визначено, що студенти задоволенні методами
навчання, мотивовані до навчання та вважають що форми опитування є прозорими і такими, що
дозволяють оцінити різні форми їх активності. Під час зустрічі зі студентами було з’ясовано, що
передусім вони зацікавленні в отриманні практичних знань та навичок, а також надають перевагу
сучасним інтерактивним методам навчання. Було проведено зустріч з представниками студентського
самоврядування, які зазначили, що регулярно передають пропозиції студентів щодо удосконалення
ОП та навчального процесу. В університеті було обрано студентського омбудсмена, який забезпечуєи
незалежний та конфіденційний розгляд заяв, які надходять до скриньки довіри, сприяє реалізації
громадських програм і проектів соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод
і законних інтересів студентів ЗВО.

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

За результатами зустрічі експертної групи з роботодавцями, викладачами кафедри та гарантом ОП
Менеджмент встановлено, що роботодавці залучені до перегляду ОП. Серед провідних роботодавців
виступають: ТОВ ”Мелітопольський завод підшипників ковзання”, ТОВ “Мелітопольський
Автогідроагрегат”, ПАТ “Мелітопольський м'ясокомбінат”, ТОВ “Мелітопольський олійно-екстраційний
завод”, ТОВ “РЗ “Сільмаш-Сервіс”. Роботодавців залучаються до круглих столів, де вони
демонстрували своє бачення ОП, пропонували зробити зміни у структурно-логічній схемі. Також вони
долучені до заходів “Дня кар'єри” та “Ярмарок вакансій”. Роботодавці регулярно роблять екскурсії
студентам на своїх підприємствах, показуючи весь процес із середини. Також вони беруть участь в
опитуванні щодо якості вищої освіти та допомагають у створенні анкет для здобувачів вищої освіти.
Експертною групою було рекомендовано зробити кластери спеціалізацій чи спеціалізовану програму,
яка буде направлена на промисловий сектор.

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

Так як випускників за ОП Менеджмент ще не було, ОП акредитується вперше, тому доказів
результатів опитувань здобувачів освіти, випускників немає. На базі університету створено ГО
“Асоціація випускників ТДАТУ”, де в подальшому кафедра менеджменту буде мати можливість
відслідковувати кар'єрний ріст випускників. Роботодавці запевняють нас, що здобувачі освіти, які
обирають їх підприємства базами практики і демонструють себе як відповідальних, цілеспрямованих
та наполегливих студентів, можуть отримати пропозицію щодо подальшого працевлаштування на
обраному підприємстві. Таким чином експертна комісія дійшла висновку, що в ТДАТУ створена
ефективна система роботи, яка не лише дозволить збирати інформацію та аналізувати інформацію
про кар’єрне зростання випускників, а й забезпечить їх активне залучення до подальшої співпраці з
навчальним закладом вже у новому статусі.

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

Під час зустрічей експертів зі студентами та представниками студентського самоврядування було
підтверджено, що аналіз, узагальнення стану якості вищої освіти та процедур внутрішнього
забезпечення якості ОП Менеджмент відбувається за участю органів студентського самоврядування в
ТДАТУ. У ЗВО діє система внутрішнього забезпечення якості, яка регламентує реагування на
виявленні недоліки в ОП чи освітній діяльності, що дозволило виконати перерозподіл функцій між
структурними підрозділами. Експертною групою відмічено, що не зважаючи на те, що ОП
Менеджмент акредитується вперше, перегляд ОП, змісту навчальних дисциплін відбувається
систематично з урахуванням думок студентів та роботодавців як на засіданнях кафедри
менеджменту, так і на засіданнях вченої ради економічного факультету щодо вибіркових дисциплін.
Зустріч академічного складу із експертною групою засвідчила, коли виникають певні недоліки у
процесі реалізації ОП всі залучені сторони намагаються оперативно виправляти ситуацію. Студенти
розповіли під час зустрічі, що відчувають швидкий зворотний зв’язок та завірили, що викладачі
враховують їхні побажання щодо змін у методах викладання конкретних дисциплін. Експерти
переконалась, що система забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти функціонує і
забезпечує вчасне реагування на виявлені недоліки в ОП Менеджмент та в освітній діяльності з
реалізації ОП.
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6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та
пропозиції, сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час
перегляду освітньої програми.

ОП Менеджмент для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти акредитується вперше. Всі
викладачі своєчасно підвищують кваліфікацію та мають відповідні сертифікати.За результатами
проведених зустрічей та вибіркових опитувань встановлено, що в ТДАТУ наявна система роботи щодо
опрацювання результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти. Щорічно проводяться зрізи
знань здобувачів вищої освіти для удосконалення ОПП. Моніторинг рівня знань студентів з наступним
аналізом якості навчання здійснюють відповідно до нормативних документів університету.
Результати моніторингу постійно розглядають на засіданнях ректорату та Вченої ради університету.

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

В результаті вивчення документів та зустрічей із студентами, НПП випускової кафедри,
роботодавцями, експертна комісія переконалась, що у всіх учасників освітньої діяльності є спільне
бачення та ставлення до важливих питань і прагнення до постійного підвищення якісного рівня ОП та
навчального процесу. За враженнями, що сформувалися у експертів, в академічній спільноті ТДАТУ
формується культура якості освіти, яка виражається в налагодженні ефективних зворотних
комунікацій між зацікавленими особами ОП Менеджмент, наявності відповідних формалізованих
процедур, які усвідомлені членами освітнього процесу та, яких послідовно дотримано. Спільна
відповідальність за якісний стан ОП та освітньої діяльності, яка регулюється крім перерахованих
раніше положень ще і Антикорупційною програмою, безперервним особистісним та професійним
розвитком академічного складу. Внутрішня система забезпечення якості освіти базується на
свідомому створенні культури якості всіх представників академічної спільноти та має певний розподіл
відповідальності між різними структурними підрозділами у контексті здійснення процесів і процедур,
які показані у Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ТДАТУ.
Експертна група засвідчила формування культури якості освіти в академічній спільноті ТДАТУ яка
виражається в налагодженні ефективних зворотних комунікацій між зацікавленими особами ОП
Менеджмент, наявності відповідних формалізованих процедур, які усвідомлені членами освітнього
процесу та яких послідовно дотримано.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Існують чіткі процедури щодо оновлення ОП Менеджмент. Залучення студентів та роботодавців до
перегляду ОП відбувається періодично. Створення відділу якості освіти, маркетингу та
профорієнтаційної роботи. Керівництво ТДАТУ ім. Дмитра Моторного усвідомлює необхідність
формування культури якості. Також всі документи, що регламентують процеси забезпечення якості
освіти доступні для кожного учасника ОП. Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний
перегляд освітніх програм в ТДАТУ є процедурою визначеною, прозорою та зрозумілою. Підвищення
кваліфікації у НПП відбувається за певним графіком, який є у вільному доступі. Регулярно
проводиться опитування студентів, воно показало, що близько 90% здобувачів освіти задоволені
якістю ОП, методами її викладання та відношенням НПП до себе.

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

У ТДАТУ ім. Дмитра Моторного систематично проводяться анкетування всіх груп стейкхолдерів, але
результати деяких опитувань не доступні на сайті ЗВО. Після зустрічей із НПП було встановлено, що
викладачі мотивовані, креативні, професійно розвиваються шляхом підвищення своєї кваліфікації.
Було рекомендовано підвищити активність НПП на міжнародному рівні, збільшити кількість
міжнародних стажувань, але викладачі запевнили нас, що вони готові та хочуть, але фінансового
стану недостатньо. Виявлені проблемні моменти не є критичними та суттєво не впливають на якість
надання освітніх послуг.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Система забезпечення якості ОП Менеджмент виконує свої основні функції та забезпечує достатній
якісний рівень як освітньої програми, так і освітньої діяльності. ОП та освітня діяльність за цією
програмою загалом відповідають Критерію 8 з недоліками, що не є суттєвими та можуть бути усунені
найближчим часом.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Правила та процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, є у
вільному доступі на офіційному сайті ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Офіційні документи розміщені у
розділі “Університет”, серед яких: Статут ТДАТУ, Положення ТДАТУ, Правила внутрішнього
розпорядку, «Порядок процедури врегулювання конфліктних ситуацій та розгляду скарг…», Кодекс
честі ТДАТУ тощо. Доступність цих документів забезпечується через їх оприлюднення та своєчасне
оновлення у разі внесення змін на офіційному веб-сайті університету. Інформування здобувачів вищої
освіти щодо їх прав і обов’язків систематично здійснюється гарантом ОП, завідувачем кафедри,
кураторами груп, науково-педагогічними працівниками, які викладають дисципліни ОП, деканатом
економічного факультету, усіма обслуговуючими відділами ТДАТУ. Згідно опитування, кожен студент
знає, де при необхідності шукати потрібну йому інформацію. За результатами проведених зустрічей з
усіма фокус-групами підтверджено, що усі необхідні для організації даного процесу документи є у
вільному доступі, а також, під час реалізації освітньої програми забезпечується чітке виконання усіх
встановлених правил, політик, процедур.

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

На офіційному веб-сайті ТДАТУ ім. Дмитра Моторного наявний розділ для Онлайн опитування
стейкхолдерів щодо якості освіти, де у ході цієї анкети будь-яка зацікавлена сторона може написати
свої пропозиції та зауваження. Із результатами даних опитувань експертна група мала можливість
ознайомитись під час виїзної експертизи. За результатами зустрічей з гарантом ОП, фахівцями
підрозділів університету, які безпосередньо відповідають за оновлення контенту сайту встановлено,
що ОП Менеджмент була розміщена на офіційному веб-сайті не пізніше ніж за місяць до її
затвердження. Оголошення щодо програми візиту експертної комісії, яка проводить акредитацію ОП
Менеджмент та запрошення на відкриту зустріч усіх бажаючих розміщено на першому поверсі
навчального закладу і на сайті університету. Бажаючими були-студенти освітнього ступеню
«бакалавр», що навчаються за ОП Менеджмент, НПП інших спеціальностей, роботодавці та
представники від адміністрації Університету. Бесіда була довірча, цікава та експертна група відповіла
на всі актуальні питання.

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.

В ході виїзної експертизи підтверджено факт оприлюднення на офіційному веб-сайті точної та
достовірної інформації про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для забезпечення інформаційних потреб усіх учасників освітнього
процесу та суспільства в цілому. Даний факт встановлено як на підставі співбесід з усіма групами
стейкхолдерів та аналізу сайту. Адреса веб-сторінки, де розміщена ОП Менеджмент 2018 року та
2019 року. Інформація, яка була оприлюднена щодо освітньої програми та описи усіх робочих програм
викладені в достатній кількості. Абітурієнти з легкістю можуть зробити проінформований та
обґрунтований вибір щодо вступу.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Інформація, що надана в Статуті, інших нормативних документах є легкодоступною, чіткою та
зрозумілою. Офіційний веб-сайт ТДАТУ є доступним для кожного інтернет-користувача, в тому числі
для студентів, які навчаються за ОП Менеджмент. Також на офіційному сайті та на інформаційних
дошках кафедри розміщено всю необхідну інформацію щодо графіку навчального процесу та
розкладу занять. Офіційна сторінка кафедри менеджменту наповнена документами освітнього
процесу: робочі програми навчальних дисциплін, силабуси та опис спеціальності. В наявності правила
і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу. Вони є доступними,
визначені чітко та зрозуміло.

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

Потрібно створити окрему сторінку на сайті університету для відгуків, пропозиції та зауважень
заінтересованих осіб. Для того щоб це було не частиною опитування, а повноцінною окремою
публічною сторінкою. Проте дані недоліки не є суттєвими та можуть бути усунені найближчим часом.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

В ТДАТУ ім. Дмитра Моторного дотримано всі вимоги щодо забезпечення прозорості та публічності
діяльності. Інформація висвітлена на сайті та забезпечена для розгляду експертній групі дозволяє
пересвідчитися, що заклад дійсно виконує свою суспільну місію. Застосування цілісного підходу в
оцінюванні виявлених фактів та їх контексту дозволило встановити, що освітня діяльність за ОП
Менеджмент загалом відповідає Критерію 9 з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

Судження експертів сформовано на основі перевірки наявності та відповідності чинним
акредитаційним вимогам документів ТДАТУ імені Дмитра Моторного та ОП Менеджмент під час
проведення виїздної експертизи на місці; зустрічей з фокус-групами відповідно до програми візиту. У
документах акредитаційної справи за ОП Менеджмент експертною групою не виявлено недостовірні
дані, що наведені навмисне. Експертна група вважає, що ТДАТУ імені Дмитра Моторного
дотримується виконання п. 10 розділу I, пп. 1, 10 та 11 розділу II, враховує умови пп. 4 та 8 розділу III,
п. 7 розділу IV Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти. Експертна група вважає за потрібне відмітити, що Гарант освітньої програми
Менеджмент, та керівництво ТДАТУ імені Дмитра Моторного під час проведення виїзної
акредитаційної експертизи своєчасно надавали всю необхідну та в повному обсязі інформацію за ОП.
Відмови у допуску експертної групи під час виїзду на місце проведення експертизи не було,
перешкоди для роботи експертної групиСудження, інші протиправні або недобросовісні дії ЗВО, які
унеможливили проведення виїзної акредитаційної експертизи, не створювалися. Недостовірні
відомості виявлені не були та немає жодних підстав вважати, що освітній процес за ОП Менеджмент
у ТДАТУ імені Дмитра Моторного не здійснюється.
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V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

Критерій 3 . Доступ до освітньої програми та визнання
результатів навчання

B

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою
програмою

B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої
програми

B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не
застосовується

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Таблиця 2. Зведена
інформація про
викладачів.pdf

jsuQJS0zl+5Nh9bmoYlIxY3KBqZ4hKYBb91Nfe0KWdY=

Додаток ДОДАТОК А_з
пунктами_Показники

наукової та
професійної

активності.pdf

xEMxAvtRex3EFzXN/mPF99cGo9S3MgyH1sANwCVTuLA=

Додаток 21_АС-20_Звіт про
результати

акредитаційної
експертизи ОП

Менеджмент ТДАТУ
імені Дмитра

Моторного_ПОВНА
ВЕРСІЯ.pdf

SPalKyVg9Orji2CGSKOty9b5efbmwJBp15QJ87hXHOQ=

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Таран-Лала Олена Миколаївна

Члени експертної групи

Кочкіна Наталія Юріївна

Агура Юлія Олександрівна
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