
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного

Освітня програма 22587 Економіка

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 051 Економіка

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 22587

Назва ОП Економіка

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Cпеціальність 051 Економіка

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Дядик Тетяна Василівна, Орлик Михайло Васильович, Ковтонюк
Катерина Володимирівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 11.10.2021 р. – 13.10.2021 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-
samoocinjuvannja-ekonomika-mahistr-2021.pdf

Програма візиту експертної групи http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/prohrama-vizitu-
ekonomika.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

ОП “Економіка”, що реалізується на другому (магістерському) рівні вищої освіти у Таврійському державному
агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного (ТДАТУ) має чітко сформульовану мету та цілі, що
відповідають Стратегії розвитку ЗВО. Слід відзначити, що перший набір на ОП “Економіка” другого (магістерського)
рівня вищої освіти був здійснений у 2020-2021 н.р. в обсязі 7 здобувачів. Однак в 2021-2022 н.р. набрано уже 10 осіб,
що вказує на збільшення контингенту здобувачів, що формується переважно з випускників ОП “Економіка” першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти ТДАТУ та інших ОП з ТДАТУ/інших ЗВО. Здобувачі формулюють свою позицію
щодо якості ОП і освітнього процесу під час проведення регулярних опитувань, результати яких доводяться до їх
відома в усній формі, а також у письмовому вигляді публікуються на сайті ЗВО. Також два здобувачі вищої освіти
другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються на другому курсі уже другий рік поспіль є членами
робочої групи з розробки ОП “Економіка”. Пропозиції роботодавців також враховуються при оновленні ОП.
Налагоджена співпраця з роботодавцями підтверджується їх участю у громадських обговореннях ОП “Економіка”
другого (магістерського) рівня вищої освіти за результатами проведення яких складається протокол. На ОП
“Економіка” практикується індивідуальне дуальне навчання. Водночас низьким є рівень залучення здобувачів вищої
освіти до програм міжнародної мобільності та грантових проєктів. Викладання обов'язкових навчальних дисциплін
на ОП “Економіка”, здійснюється кваліфікованими НПП (серед яких 6 докторів наук та 4 кандидати наук). З метою
реалізації індивідуальної-траєкторії здобувачів, забезпечується можливість здійснення вибору дисциплін
професійного спрямування та дисциплін з інших ОП ТДАТУ. Проте, в умовах малочисельних груп на другому
(магістерському) рівні вищої освіти та прагненні здобувачів поглибити саме професійні навички вибір здійснюється
серед ВК, що пропонуються випусковою кафедрою. Обсяг ВК у кредитах ECTS, що зазначені у силабусах даних
дисциплін та закріплених у ОП та НП (розподіл навчального навантаження за семестрами для ВК) не співпадає.
Серед навчально-методичного забезпечення ВК, що розміщується у вільному (сайті ЗВО) та персоналізованому
(освітній портал) доступі для здобувача є лише силабуси серед обов'язкових структурних елементів яких немає
систіми оцінювання. Система оцінювання озвучується усно під час презентації ВК та на першому занятті.
Використані абревіатури: ТДАТУ - Таврійський державний агротехнологічний університет. Дмитра Моторного, ЗВО
- заклад вищої освіти, ОП - освітня програма, НП – навчальний план, НПП - науково-педагогічний персонал, ЕГ –
експертна група, ОК – освітня компонента, ВК - вибіркова компонента, РП – результат навчання, ЗК – загальні
компетентності, ФК – фахові компетентності, ПНД - програма навчальної дисципліни, РПНД - робоча програма
навчальної дисципліни, ГО - громадська організація, ПЗ - програмне забезпечення.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Вивчається, узагальнюється та поширюється передовий досвід українських та зарубіжних ЗВО щодо визначення
мети, фокусу програми та змістовного наповнення ОП. У ТДАТУ налагоджена тісна співпраця з роботодавцями, які
залучаються до обговорення проєктів ОП, приймають участь в розробці ОП та оцінці якості фахівців. На ОП
здійснюється підготовка здобувачів за індивідуальною формою дуального навчання, що передбачає опанування
теоретичного матеріалу в ЗВО з НПП, а практична підготовка здійснюється на підприємстві (організації). ТДАТУ
активно співпрацює з роботодавцями Запорізької обл. Практична підготовка здобувачів, передбачає не лише
поглиблення здобутих компетенцій, а й збір фактологічного матеріалу для написання 1 і 2 розділів кваліфікаційної
роботи. Організація освітнього процесу в ТДАТУ сприяє формуванню більшості soft skills у здобувачів ОП, що
формуються під час навчання та / або за рахунок участі у різноманітних конференціях, тренінгах тощо, а також
залучення до органів студентського самоврядування. Крім того, в ОП затвердженів у 2021 р. введено ОК
“Саморозвиток та саморегуляція особистості”, що спрямована на формування навичок професійної саморегуляції.
Застосування мультимедійних пристроїв для проведення інтерактивних занять, що відповідає запитам здобувачів
щодо використання сучасних інструментів в освітньому процесі. Позитивною практикою є функціонування
наукових гуртків («Інтелект», «Економіка макрорівня: сучасний стан та особливості регулювання», «Аналіз та
стратегія розвитку фінансово-інвестиційного потенціалу суб’єктів бізнесу та його реалізація в соціально-
економічних проектах»), піднімаються актуальні теми та проводяться дослідження, а за їх результатами готуються
доповіді для участі в конференціях або публікації наукових статей. До здійснення освітньої діяльності на ОП
залучені кваліфіковані НПП, які мають високий рівень професійної та наукової активності, що відповідає ОК.
Міжнародні зв'язки ТДАТУ дозволяють НПП та здобувачам вищої освіти проходити навчання та стажування в
інших країнах, а також приймати участь у академічній мобільності. Наявна система заохочення розвитку НПП та
здобувачів вищої освіти через систему преміювання, грамоти, відзнаки, дошка пошани тощо. У ТДАТУ створена
наглядова рада та ГО «Асоціація випускників Таврійського державного агротехнологічного університету» з метою
надання допомоги щодо підвищенню якості освітньої діяльності. Матеріально-технічна база, що забезпечує
навчальний процес є на високому рівні. У ЗВО створені умови для забезпечення інклюзивного навчання як офлайн,
так і онлайн. У ЗВО створено відділ внутрішнього моніторингу якості освітнього процесу, який збирає інформацію
від різних груп стейкголдерів, узагальнює та оприлюднює результати аналітичних звітів на основі яких надаються
рекомендації. Вся актуальна нормативно-правова база вчасно оновлюється і публікується на веб-сторінці ТДАТУ.
Веб-сторінка ТДАТУ оптимізована для роботи на портативних девайсах та на ПК із різним форматом дисплея.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення
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Незрозумілий структурно-логічний зв'язок між деякими ОК в структурно-логічній схемі (наприклад, пререквізитом
ОК “Саморозвиток та саморегуляція особистості” є ОК ”Прикладне математичне моделювання”). Рекомендації:
Впорядкувати структурно-логічну схему з метою чіткого прослідковування логічного взаємозв'язку між ОК. В ОП
здійснено неналежне співвідношення компетенцій та РН, що суперечить «матриці відповідності результатів
навчання та компетентностей» Стандарту. Рекомендації: Усунути наступні невідповідності компетенцій та РН згідно
до Стандарту. Реалізація індивідуальної траєкторії здобувачів через вибір професійно-орієнтованих ОК обмежується
не рівноцінним обсягом дисциплін (зазначені в силабусах) та запланованих (зазначених в ОП та НП) кредитів ECTS.
Рекомендації: Забезпечити реальний вибір навчальних дисциплін здобувачами, які здійснюють свій вибір серед
професійно-орієнтованих ВК зважаючи на малу чисельність академічних груп. Інформація про форми контрольних
заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень за ВК доводиться до здобувачів в усній формі під час
презентації ВК та на першому занятті. Рекомендації: Забезпечити доступ здобувачів до РПНД не лише обов’язкових,
але й вибіркових ОК. Низький рівень наукової активності здобувачів вищої освіти, зокрема участі у міжнародних
грантах, програмах та проєктах, а також академічної мобільності. Рекомендація: Проводити консультаційну роботу
серед здобувачів освіти щодо можливостей їх участі у міжнародних програмах, грантах, проєктах та академічної
мобільності (наприклад, програм Erasmus). Підвищити чисельність здобувачів освіти, які залучені до міжнародних
програм та проєктів, академічної мобільності. Використання різних формулювань кваліфікаційної роботи для
здобувачів другого (магістерського) рівня освіти в ОП, НП та нормативних документів, що регулюють процес
дипломування. У положенні “Про організацію дипломування в ТДАТУ” та “Методичних вказівках для виконання
кваліфікаційної роботи” наведений різний обсяг кваліфікаційної роботи. Рекомендація: Використовувати однорідну
понятійно-категоріальну систему.Взаємоузгодити вимоги щодо обсягу кваліфікаційної роботи для здобувачів
другого (магістерського) рівня освіти. Участь роботодавців в проведенні аудиторних занять на ОП “Економіка”
носить епізодичний характер, обмежуючись лише однією лекцією в рамках окремих навчальних дисципліни.
Спостерігається низький рівень охоплення роботодавців під час проведення опитувань відділом внутрішнього
забезпечення якості освіти. Рекомендації: Забезпечити формування системної взаємодії залучення роботодавців до
аудиторних занять за ОП “Економіка”. Збільшити охоплення респондентів для поліпшення якості подібних
опитувань.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

ОП «Економіка» на другому (магістерському) рівні вищої освіти, розроблена в межах задекларованої місії ЗВО, що
зазначена в «Стратегії розвитку Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Дмитра Моторного на
2019-2029 рр.» і спрямована на «підготовку високоосвічених фахівців, затребуваних на ринку праці, здатних
використовувати сучасні технології у практиці господарювання та науковій діяльності, з високим рівнем
національної свідомості, незалежним мисленням та готовністю до навчання протягом усього життя»
(https://cutt.ly/QRt5Gf8). Реалізація місії ЗВО, закріплена в п.6 «Концепція освітньої діяльності» Статуту ТДАТУ
(https://cutt.ly/uRyrMMJ) і передбачає «формування необхідних фахових і загальних компетентностей, зокрема:
високих духовних і моральних цінностей; вмінь самостійно навчатися і критично мислити; інноваційної поведінки;
здатності вирішувати проблеми, оцінювати ризики; міжкультурної комунікації та достатнього рівня володіння
іноземними мовами; достатнього рівня володіння інформаційно-комп’ютерними технологіями». Метою ОП
відповідно до місії та стратегії ТДАТУ обрано «підготовку компетентних професіоналів з економіки, які мають
сучасне творче мислення, володіють теоретичними знаннями і прикладними навичками розв’язання дослідницьких
і управлінських завдань та проблем функціонування економічних систем різного рівня в умовах невизначеності їх
розвитку». Фокус освітньої ОП «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти в ТДАТУ, спрямований на
визначення особливих (відмінних) рис даної програми від аналогічних. В ОП «Економіка» 2020 р. фокус
спрямовувався на «поглиблення професійних знань та практичних навичок щодо економічного управлінських
суб’єктами господарювання, враховуючи макроекономічну ситуацію, інноваційний і інформаційні розвиток
технологій та програмного забезпечення економічної діяльності» (https://cutt.ly/qRt9rut), а в редакції програми
2021 р. - на формування «навичок саморозвитку професійних компетентностей, застосування сучасних
інформаційних технологій ефективного управління розвитком суб’єктів господарювання, управління проектами з
врахуванням матеріально–технічного забезпечення» (https://cutt.ly/qRt97so). Набуття відповідних компетенцій
здобувачами вищої освіти згідно зазначеного в ОП «Економіка» фокусу програми, забезпечується
сформульованими гарантом та групою розробників даної програми власними ПРН (ПРН16, ПРН17). Зміна фокусу
ОП, зумовило заміну формулювання власного ПРН 16 «розробляти економічні проєкти з урахуванням
інноваційного розвитку, оцінки забезпеченості матеріальними, фінансовим та трудовими ресурсами, враховуючи
креативне мислення та мистецтво ведення переговорів» (https://cutt.ly/xRyxgfR) на «Розробляти програми
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саморозвитку і використання засобів саморегуляції особистості, забезпечувати систематичне підвищення рівня
особистих професійних компетентностей та організовувати саморозвиток і саморегуляцію оточуючих»
(https://cutt.ly/mRyxnnj).

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

ЕГ відзначає високу зацікавленість стейкголдерів в підвищенні якості ОП. Здобувачі приймають участь в
громадських обговореннях ОП (протоколи відкритої зустрічі стейкголдерів спеціальності 051 «Економіка» від
20.03.20 (https://cutt.ly/GRyLCb1) та 21.04.21 (https://cutt.ly/JRyLgug)). Беруть участь в обговоренні проєктів ОП, що
відбувається за участі студентського самоврядування фак-ту економіки та бізнесу (витяг з протоколу №10 від
02.04.20, https://cutt.ly/TRyOzl4; витяг з протоколу №13 від 01.04.21, https://cutt.ly/ERyJwQi). Здобувачі другого
(магістерського) рівня вищої освіти ОП «Економіка» Шеремет Ю. та Чучман Ю. включені до складу групи
розробників ОП (ОП 2020 (https://cutt.ly/SRyZdaN), ОП 2021 (https://cutt.ly/sRyZtEx)). Також здобувачі здійснюють
оцінку якості ОП, що проводиться у вигляді анонімного опитування (https://cutt.ly/DRyZFx5). Роботодавці
приймають участь в обговоренні проектів ОП. Наприклад, директор ТОВ «Агро-Серівс» Бандура М.П. та заступник
голови правління з економічних питань ПрАт «Мелітопольський м’ясокомбінат» Перелигін І.О. внесли пропозиції
щодо формулювання фокусу, а також логіки викладання дисциплін (протоколи відкритої зустрічі стейкголдерів
спеціальності 051 «Економіка» від 20.03.20). Наступного засідання відкритої зустрічі стейкголдерів Бандура М.П.
відзначив високий рівень підготовки здобувачів, які працюють на його підприємстві та висловив готовність до
подальшої співпраці у реалізації ОП за даною спеціальністю. Більш детальні пропозиції щодо змісту ОП були надані
роботодавцями і сформульовані у рецензіях-відгуках на проєкт ОП. Зокрема, Перелигін І.О. запропонував
перенести ОК «Економіка неприбуткових організацій» з переліку обов’язкових до вибіркових дисциплін, а натомість
включити до складу обов’язкових дисциплін ОК «Прикладне математичне моделювання» (https://cutt.ly/0RyMHjF);
Бандура М.П. запропонував включити до ОП ОК «Інвестиційний аналіз соціально-економічних проектів»
(https://cutt.ly/8Ry1zUC); директор Мелітопольської філії ТОВ «Хегельман транспорте Юкрейн» Малєва Ж.С.
порекомендувала включити до ОП ОК «Ділова іноземна мова» (https://cutt.ly/WRy1Pli). Усі висловлені пропозиції
були враховані під час модернізації ОП, що було відзначено роботодавцями під час-фокус групи. До складу робочої
групи з розробки ОП «Економіка» в 2020 р. входила економіст ТОВ «Тепло – Інвест «Таврія» Бородіна В.А.
(https://cutt.ly/SRyZdaN), а в 2021 р. - начальник економічного відділу ТОВ «ТЕПЛО - МЕЛІТОПОЛЬ» Дмитрова
К.В. (https://cutt.ly/sRyZtEx). НПП ТДАТУ надає свої пропозиції в рамках відкритої зустрічі стейкголдерів. Серед
запрошених учасників таких зустрічей є також академічна спільнота з інших ЗВО, які висловили пропозиції щодо
фокусу ОП, структурно-логічної схеми вивчення освітніх компонент та здатності досягнути програмних результатів
навчання (https://cutt.ly/2Ry2a1H). Крім того, представники академічної спільноти надали свої пропозиції у
рецензіях-відгуках на проєкт ОП (https://cutt.ly/7Ry2O65, https://cutt.ly/gRy2HZC).

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.

За результатами зустрічей ЕГ з розробниками ОП та НПП констатує, що вони свідомі щодо тенденції розвитку
спеціальності, ринку праці, регіонального контексту та досвіду аналогічних ОП. На постійній основі відбувається
аналіз попиту фахівців спеціальності «економіст» на основі державних та регіональних звітів служб зайнятості.
Зокрема, за прогнозами Державної служби зайнятості кількість вакансій спеціальностей «економіст», що входить до
групи професіоналів (вчитель, викладач, вихователь, програміст, інженер, технолог, економіст, юрист, провізор)
становить 9% від загальної кількості робочих місць в Україні (https://cutt.ly/rRiSe51). ЕГ відзначає, що серед регіонів
України в топ-20 професій, затребуваних роботодавцями 2021 році є спеціальність “економіст”. А Запорізька область
займає лідируюче місце за обсягом попитом на дану спеціальність. Попит на «економістів» спрогнозовано на рівні
200 вакантних місць. Затребуваність фахівців даної спеціальності на регіональному рівні також підтверджується
довідками про стан ринку праці Мелітопольського міськрайонного центру зайнятості в 2019-2020 рр., які
засвідчують зростання попиту з 17 (https://cutt.ly/9RiDDxJ) до 21 (https://cutt.ly/MRiDPLH) фахівця. Галузевий та
регіональний контекст ОП розкривається через поєднання навчання в ТДАТУ та отримання практичного досвіду на
підприємствах Запорізької обл. за дуальної форми навчання. Наприклад, здобувачки другого (магістерського) рівня
вищої освіти Чучман Ю. та Шеремет Ю. навчаються за дуальною формою іще з 3 курсу першого (бакалаврського)
рівня ВО. Інші здобувачі (Жукова Є. та Пшенична А.) розпочали навчання за дуальною формою лише в
магістратурі. Під час, фокус-груп із здобувачами та роботодавцями, ЕГ встановила, що підприємства (організації,
установи) для більшості здобувачів другого (магістерського) рівня освіти ОП «Економіка» з метою навчання за
дуальною формою були запропоновані ЗВО на запит роботодавців. Під час фокус-групи з гарантом ЕГ
пересвідчилась у тому, що під час формулювання цілей та ПРН ОП «Економіка» другого (магістерського) рівня
освіти в ТДАТУ було враховано пропозиції роботодавців, досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм.
Було досліджено практику реалізації ОП за спеціальністю 051 «Економіка» в провідних вітчизняних ЗВО, а саме:
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Одеського державного аграрного університету,
Поліського національного університету. Крім того, позитивним досвідом є використання сучасних практик
підготовки магістрів з економіки відповідного напряму іноземними ЗВО: Аграрний університет ім. Гуго Коллонтая
(м.Краків, Польща); Технічний університет Брно (м.Брно, Чеська республіка); Вища школа економіки та
менеджменту державного управління (м.Братислава, Словацька республіка); Таллінський університет (м.Таллін,
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Естонія). У зв’язку з цим була модернізована ОП в 2021 р. - уточнена мета, змінено фокус програми, відбулась заміна
1/3 обов’язкових ОК та розроблено новий варіант структурно-логічної схеми.

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.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» для другого (магістерського) рівня вищої освіти був
затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 р. № 382 (https://cutt.ly/URyx6fd).
Проаналізувавши затверджену та модернізовану ОП «Економіка», ЕГ відзначає можливість досягнення результатів
навчання, що відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій: рівень освіти – другий (магістерський);
рівень Національної рамки кваліфікацій – сьомий; уміння/навички – спеціалізовані уміння/навички розв’язання
проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових
знань та процедур; здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або
мультидисциплінарних контекстах; здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за
наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності;
комунікація – зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців,
зокрема до осіб, які навчаються; відповідальність і автономія - управління робочими або навчальними процесами,
які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів; відповідальність за внесок до
професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів; здатність
продовжувати навчання з високим ступенем автономії (https://cutt.ly/yRybFLC). ОП «Економіка» розроблена в 2020
р. та модернізована в 2021 р. на 100% відповідає прийнятому стандарту.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Впровадження передового досвіду провідних українських та зарубіжних ЗВО щодо визначення мети, фокусу
програми та змістовного наповнення ОП. Активна співпраця з роботодавцями, які приймають участь в обговоренні
проєктів та розробці самої ОП, а також оцінюють якість підготовки фахівців ОП «Економіка» безпосередньо на
підприємствах, де здійснюється освітня діяльність за дуальної формою освіти; проходження практики тощо.

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

Слабких сторін та недоліків у контексті Критерію 1 ЕГ не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Цілі ОП сформульовані чітко та за своїм змістом відповідають місії та стратегії ЗВО. Враховуються позиції та
потреби стейкголдерів щодо модернізації ОП. Цілі ОП та ПРН визначаються з урахуванням досвіду вітчизняних та
іноземних ЗВО щодо формування ОП, а також враховують сучасні тенденції розвитку спеціальності та ринку праці.
Формулювання ПРН в ОП «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти проведено у відповідності до
затвердженого Стандарту вищої освіти та посилено ПРН за вибором ЗВО, що забезпечує набуттям необхідних
компетентностей.

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

Сторінка 6



навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).

Обсяг ОП «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти становить 90 кредитів ECTS, що відповідає
вимогам ст.5 п.5 закону України «Про вищу освіту» (https://cutt.ly/2hlzkQt). Термін навчання - 1 рік 6 місяців.
Освітня діяльність у ТДАТУ для денної форми навчання здійснюється за двосеместровою системою, відповідно
семестрове навантаження становить 30 кредитів ECTS, що відповідає вимогам ст.1 п. 14 закону України «Про вищу
освіту». На основі аналізу НП та ОП «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти, що були затверджені
в 2020 та 2021 рр., ЕГ відзначає відмінність співвідношення навантаження між обов’язковими та вибірковими ОК,
що становить 1 кредит ECTS. На ОК, які спрямовані на формування компетентностей, визначених стандартом вищої
освіти за спеціальністю 051 «Економіка» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, що затверджений наказом
Міністерства освіти і науки від 04.03.2020 р. № 382 (https://cutt.ly/cEJpKtD) в ОП 2020 р. відводиться 68 кредитів
ECTS, а в ОПП 2021 – 67. На дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти в ОП «Економіка» 2020 та 2021 р.
відводиться 22 та 23 кредити ECTS відповідно (24,4% та 25,5% від загального обсягу навантаження), що відповідає
п.2.4 положенню «Про порядок та умови обрання навчальних дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти в
ТДАТУ» і становить «не менше 23 кредитів ЄКТС для освітньо-професійної програми» (https://cutt.ly/AE3bkVX).
Загальні та спеціальні (фахові) компетентності, що визначені у відповідному Стандарті вищої освіти в ОП
«Економіка» 2020 та 2021 р. забезпечуються на 100%, що відповідає вимозі Стандарту (не менше 35%).

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

Зміст ОП має чітку структуру, а більшість освітніх компонентів, що включені до ОП складають логічну
взаємопов'язану систему. Проте, між деякими ОК не прослідковується дисциплінарний зв'язок. Наприклад,
пререквізитом ОК 2 Саморозвиток та саморегуляція особистості є ОК 8 Прикладне математичне моделювання (п.2.2
структурно-логічна схема підготовки магістрів ОП «Економіка», затверджена в 2021 р.). На основі аналізу РПНД
даних ОК, ЕГ відзначає, що даний зв'язок міг бути присутній через розгляд в темі 4. «Математичні моделі в
конфліктних ситуаціях. Елементи теорії ігор» в тому числі механізми вирішення соціальних конфліктів за
допомогою теорії ігор, проте в ОК Саморозвиток та саморегуляція особистості відсутня жодна тема, яка стосується
конфліктів та механізмів їх вирішення. На основі аналізу ОП «Економіка» ЕГ звертає увагу на невідповідність
окремих РН, які закріплені в ОП за деякими ОК: ОП 2020: РН5 Дотримуватися принципів академічної
доброчесності → ОК6 Управління проектами, ОК9 Менеджмент персоналу; РН12 Обґрунтовувати управлінські
рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики →
ОК1 Методологія та організація наукових досліджень; РН14 Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-
економічних систем → ОК2 Мистецтво та мова ведення переговорів, ОК9 Менеджмент персоналу; РН15
Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного,
методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення → ОК2 Мистецтво та мова ведення
переговорів; ОПП 2021: РН5 Дотримуватися принципів академічної доброчесності → ОК3 Управління проектами;
РН7 Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на
основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень → ОК 2 Саморозвиток та саморегуляція особистості,
ОК7 Ділова іноземна мова. Крім того, ЕГ звертає увагу на існування невідповідності окремих РН та ОК, що виникли
із-за розбіжностей з «Матрицею відповідності визначених ОП та результатів навчання та компетентностей» в ОП
«Економіка» затверджених в 2020 та 2021 рр. (табл.2) (https://cutt.ly/gRpy0F3, https://cutt.ly/PRpy3RX) та
«Матрицею відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК (за 7-м рівнем,
магістерським)» (табл. 1) (https://cutt.ly/YRpyVYo).

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

ОП «Економіка» відповідає предметній області спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої
освіти, визначеної у відповідному Стандарті. Обов’язкові ОК в повній мірі відповідають об’єкту вивчення, що
забезпечують формування загальних та фахових компетентностей як основу всієї інтегральної компетентності.
Модернізація ОП «Економіка» стосувалась посилення soft та hard skills у здобувачів другого (магістерського) рівня
вищої освіти. Так, посилення soft skills у здобувачів вищої освіти ОП «Економіка» відбулось за рахунок введення ОК
«Саморозвиток та саморегуляція особистості», що було запропоновано здобувачами вищої освіти (протокол №13 від
01.04.2021 розширеного засідання студентської ради факультету економіки та бізнесу, https://cutt.ly/PEBPdKU). Під
час обговорення проєкту ОП «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти внутрішніми та зовнішніми
стейкголдерами були надані та враховані пропозиції щодо посилення у здобувачів hard skills, а саме: виключити ОК
«Економіка неприбуткових організацій» з переліку обов’язкових дисциплін та запровадити ОК «Прикладне
математичне моделювання» (рецензія-відгук на проєкт ОП від заступника голови правління з економічних питань
ПрАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат» Перелигіна І.О., https://cutt.ly/6EBPO4J); включити ОК «Інвестиційний
аналіз соціально – економічних проектів» (рецензія-відгук на проєкт ОП від директора ТОВ «Агро - Сервіс»
Бандури М.П., https://cutt.ly/JEBP3rL та доктора економічних наук, професора кафедри економіки та митної справи
Національного університету «Запорізька політехніка» Карпенка А.В., https://cutt.ly/hEBAP8v); включити ОК
«Ділова іноземна мова» (рецензія-відгук на проєкт ОП від директора Мелітопольської філії ТОВ «Хегельман
транспорте Юкрейн» Малєва Ж.С., https://cutt.ly/dEBAtn5); включити ОК «Стратегічне управління розвитком
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суб’єктів господарювання» (рецензія-відгук на проєкт ОП від доктора економічних наук, професора, член–
кореспондента академії наук НААН України, завідувача кафедри економіки та міжнародних відносин ПДАУ
Макаренка П.М., https://cutt.ly/5EBAxc5). Запропоновані зміни змістовної частини ОП були обговорені та
затверджені під час засідання групи з розробки ОП «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти
(протокол №2 від 27.04.2021 засідання групи з розробки ОП, https://cutt.ly/yEBI6D8).

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

Індивідуальний вибір ВК у ЗВО, регулюється наступними положеннями: «Про організацію освітнього процесу»
https://cutt.ly/gEBGcNG, де вказується, що НП містить блок обов’язкових та вибіркових ОК; «Про академічну
мобільність …» https://bit.ly/2XQF8mq, що регламентує можливість вибору ОК у ЗВО-партнері; «Про порядок
організації та проведення дуальної форми навчання…» https://bit.ly/3oaAsDd, де передбачена можливість «…
здобуття освіти, шляхом поєднання навчання осіб в ЗВО з навчанням на робочих місцях на підприємствах»; «Про
організацію та проведення практики студентів ТДАТУ за кордоном» https://bit.ly/3uiZiSb - регулює умови
проходження практичної підготовки за кордоном. Індивідуальний вибір ОК здійснюється в обсязі передбаченому
законодавством. Механізм добору ВК проходить в 2 етапи: вибір (1.10-15.11); повторний вибір (15.11-15.12), якщо не
були сформовані повноцінні групи (не менше 10 осіб). Перелік та силабуси ВК розміщені на сайті (9 ВК: 1 ВК - 5
кр.ECTS, а 8 - 6 кр.ECTS, https://cutt.ly/MRpdeAW), а зробити вибір можна через заповнення гугл-форми (7 із 9 ВК,
кожна з яких 6 кр.ECTS https://cutt.ly/iRpdovG). В ОП та НП на 2021-2023 рр. із 4-х ОК на вибір здобувачів лише
одна з них запланована в обсязі 5 кр.ECTS (ОП та НП 2020-2022 рр. по дві ВК мають обсяг 5 та 6 кр.ECTS). Здобувачі
повідомили, що їх вибір ґрунтується на власних уподобаннях і не обмежується часом відведеним на вивчення цієї
дисципліни. Також вони зазначили, що знають про своє право вибору ВК з будь-яких ОП ЗВО, проте віддають
перевагу професійно-орієнтованим ОК, але в умовах малочислених груп змушені вдаватися до практики
обговорення та спільного вибору. ВК в гугл-формі розподілені на мейнори: бізнес-консалтинг та міжнародний
туризм - 2ВК, маркетинг – 3ВК, менеджмент – 1ВК, публічне управління та адміністрування – 1ВК. Вибір кількох ВК
в межах одного мейнора не можливий. На основі аналізу робочих НП на 2020-22 рр. серед обраних ВК 3 з 4
відносяться до мейнорів «маркетингу». Розробники ОП та НПП вказали на існування можливості адаптації ВК за
умови її вибору до кількості кредитів зазначених в ОП та НП. Згідно положень п.2.36 «Про організацію освітнього
процесу…»; п.2.1 «Про програму навчання … силабус» https://cutt.ly/eRpjx4R; п.2.2.1 «Про РПНД»
https://cutt.ly/HRpUlHY кількість годин на вивчення ВК має наводитися реальна. Вказівка правильної кількості
годин в РПНД та силабусах під час фокус-груп було підтверджено начальником навч.-метод. відділу Болтянською Н.
та проректором з наук.-педаг. роботи Ломейко О. На запит ЕГ була надана РПНД ВК «Рекламний менеджмент». На
основі порівняльного аналізу РПНД та силабусу даної ВК, ЕГ констатує, що перелік обов’язкових тем в РПНД та
орієнтовний перелік тем із силабусу співпадають. Співпадіння також спостерігається і за темами практичних занять,
окрім деяких, які на 100% дублюють тему лекції. В свою чергу, розробники ОП та керівництво випускової кафедри
щодо механізму розподілу годин між двома ВК в одному семестрі мали неартикульовану позицію.

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

Практична діяльність регулюється положенням «Про проведення практик студентів ТДАТУ»
(https://cutt.ly/URpcu0o). В процесі модернізації ОП була змінена назва практики з переддипломної на виробничу
(переддипломну) практику. Відповідно до ОП «Економіка» та НП передбачено практичну підготовку обсягом 6
кредитів ECTS. Практична підготовка формує від 12 до 14 компетентностей (в ОП, затверджених в 2020 та 2021 рр.
відповідно): 4 ЗК та 7-10 ФК. Практична підготовка здійснюється на першому курсі в другому семестрі відповідно до
вказівок зазначених в РПНД «Виробничої (переддипломної) практики» (https://cutt.ly/NRpv5Fz). Виробнича
(переддипломна) практика передбачає не тільки «узагальнення та вдосконалення здобутих компетентностей
шляхом отримання професійного досвіду в процесі самостійної трудової діяльності, але й спрямована на
«формування інформаційно-аналітичної бази для 1,2 розділів випускової кваліфікаційної роботи»
(https://cutt.ly/NRpv5Fz). ЗВО забезпечує здобувачів вищої освіти базами практиками, а також існує можливість
“самостійно з дозволу кафедри вибирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для
використання. При цьому, однією із умов дозволу повинно бути надання студентом паспорту бази практики, з якого
можливо переконатися у тому що, ця база дозволяє виконати робочу програму практики” (п. 4.7 положенням «Про
проведення практик студентів ТДАТУ»). Здобувачі (другого) магістерського рівня вищої освіти проходять практику в
ТОВ “Агро-Сервіс”, ПАТ “Мелітопольський м'ясокомбінат”, Мелітопольській філії ТОВ “Хегельманн Транспорте
Юкрейн” (https://cutt.ly/hRYgwz1), ТОВ «РЗ «Сільмаш - Сервіс», ТОВ «Теплоінвест «Таврія» тощо. Співпраця з
роботодавцями щодо формулювання цілей і завдань практичної підготовки, а також визначення її змісту
відбувається відповідно до трьохстороннього формату (здобувач, керівник практики від ЗВО та підприємства)
відповідно до теми випускової кваліфікаційної роботи. Здобувачі ВО, які навчаються за дуальною формою навчання
проходять практичну підготовку на тих же підприємствах (організаціях), де відбувається їх навчання. Під час фокус-
групи здобувачі підтвердили цілковиту задоволеність компетентностями, здобутими та/або розвиненими під час
практичної підготовки за ОП «Економіка».
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6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

Представники різних фокус-груп (гарант, НПП, здобувачі вищої освіти) вказували, що ЗВО створює усі можливості
для розвитку soft skills, які формуються під час семінарських та практичних занять як основних, так і вибіркових
компонент. Зокрема, навички комунікації, публічних виступів, уміння вести переговори, уміння працювати в
команді та керувати часом тощо формуються під час здійснення освітньої діяльності за такими ОК: «Мистецтво та
мова ведення переговорів» (ОП 2020), «Саморозвиток та саморегуляція особистості» (ОП 2021), «Ділова іноземна
мова» (ОК 2021), «Управління проектами» (ОК 2020, 2021), «Інституційна синергія» (ОК 2020, 2021). НПП
використовують широкий набір форм та методів навчання, що сприяють набуттю soft skills, а саме семінари-
тренінги, ділові ігри, мозкові штурми, навчально-професійні екскурсії, колективні презентації, студентські
конференції тощо. На основі аналізу РПНД ЕГ відзначає, що в кожній програмі вказується перелік soft skills, які
досягаються під час вивчення даної навчальної дисципліни (п.2.2.2 положення “Про робочу програму навчальної
дисципліни”, https://cutt.ly/qRpX2tT).

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

Професійний стандарт відсутній.

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

ЕГ на основі аналізу НП та робочих НП, може констатувати, що обсяг ОП та окремих ОК (у кредитах ECTS) реально
відповідає навантаження здобувачів. Процедура розподілу навантаження регламентується положенням «Про
організацію освітнього процесу у ТДАТУ ім. Дмитра Моторного», https://cutt.ly/gEBGcNG). Відповідно до останнього
обсяг одного кредиту ECTS становить 30 годин; аудиторне тижневе навантаження для денної форми навчання
здобувачів другого (магістерського) рівня освіти – 30 год.; навантаження одного навчального року за денною
формою навчання – 60 кредитів; обсяги навчальних дисципліни мають бути кратними цілому числу кредитів ECTS;
мінімальний обсяг навчальної дисципліни, як правило, становить 3 кредити ECTS; максимальна кількість
дисциплін на навчальний рік – не більше 16. Співвідношення кількості аудиторних годин і годин самостійної роботи
регламентується п. 4.38 положення «Про організацію освітнього процесу…», де зазначається, що «навчальний час,
відведений для самостійної роботи здобувача вищої освіти, регламентується робочим навчальним планом і повинен
становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу здобувача вищої освіти, відведеного
для вивчення конкретної дисципліни». На основі аналізу НП ЕГ констатує незначне перевищення даної норми для
наступних ОК: «Методологія та організація наукових досліджень», «Економічне управління суб’єктами
господарювання», «Інноваційний розвиток суб’єктів господарювання», «Макроекономічна політика»,
«Інформаційні технології та програмне забезпечення економічної діяльності», «Економіка неприбуткових
організацій». Під час фокус-групи зі здобувачами вищої освіти, а також аналізу результатів моніторингу якості
освітнього процесу за ОП «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти, ЕГ відзначає про здійснення
ЗВО реального контролю за якістю освітнього процесу (https://cutt.ly/PENRHQ3). Більшість здобувачів, які
пройшли опитування відзначили обізнаність та дотримання принципів академічної доброчесності та високий рівень
освітньої підтримки (індивідуальна взаємодія з куратором, викладачем, деканом тощо; якість роботи деканату,
кафедри, бібліотеки тощо) на найвищому рівні. Здобувачі також відзначають, що співвідношення обсягів
аудиторного навантаження та самостійної роботи є таким, що забезпечує досягнення заявлених цілей та ПРН.

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

На ОП «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти здійснюється навчання здобувачів вищої освіти за
дуальною формою навчання. Під час фокус-групи з гарантом та здобувачами вищої освіти, ЕГ встановила, що на
даній ОП практикується індивідуальна форма дуального навчання. Зокрема, здобувачі другого (магістерського)
рівня вищої освіти ОП «Економіка» Шеремет Ю.Д. і Чучман Ю.Ю. навчаються за індивідуальною формою
дуального навчання (тристоронні договори про здобуття освіти за дуальною формою, https://cutt.ly/aEBCkho).
Здобуття компетентностей (результатів навчання) на підприємствах, установах та організаціях, потребує узгодження
між усіма учасниками освітнього процесу, що здійснюється за дуальною формою навчання (здобувачем, ЗВО та
підприємством / установою / організацією). Для кожного здобувача затверджується програма практичного
навчання (наприклад, https://cutt.ly/EEBVREZ). У програмі практичного навчання зазначається перелік робіт, які
дають змогу набути відповідних компетентностей, що передбачені ОП. Ступінь виконання такої програми
розглядається на засіданні кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму і оформлюється протоколом, де
зазначається результат навчання за дуальною формою та можливості продовження даної форми навчання на
наступний семестр (наприклад, https://cutt.ly/uEB55pD). Процедура організації освітньої діяльності за дуальної
форми навчання регламентується положенням «Про порядок організації та проведення дуальної форми навчання в
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ТДАТУ» (https://bit.ly/3oaAsDd), згідно з яким оформлюється тристоронній договір про здобуття освіти за дуальною
формою.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Обсяг ОП «Економіка» та окремих ОК у кредитах ECTS відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти. ОП «Економіка» та НП передбачають здійснення практичної
підготовки, що дозволяє здобути 4 загальних та 7-10 фахових компетентностей (згідно ОП, затвердженої в 2020 та
2021 р.), необхідних для подальшої професійної діяльності. Обсяг практичної підготовки складає 6 кредитів ECTS
або 180 годин. У ТДАТУ проводиться активна співпраця з роботодавцями Запорізької обл., що залучені до освітнього
процесу за дуальною формою навчання та забезпечення базами практики. Організація освітнього процесу в ТДАТУ
сприяє формуванню більшості soft skills у здобувачів вищої освіти як під час навчання (навички комунікації,
публічних виступів, уміння вести переговори, уміння працювати в команді та керувати часом тощо), так і за рахунок
залучення до робочої групи з розробки ОП, роботи органів студентського самоврядування, участі в студентських
конференціях, навчально-професійних екскурсіях тощо. У кожній РПНД зазначено soft skills, які набувають
здобувачі вищої освіти під час опанування навчальної дисципліни.

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

1. В ОП наявна певна невідповідність ОК ПРН. Рекомендації: Критично переглянути освітні компоненти, які
формують програмні результати навчання в ОП 2020 (РН5, РН12, РН14, РН15) та ОП 2021 (РН5, РН7). 2. В ОП
здійснено неналежне співвідношення компетенцій та РН, що суперечить «матриці відповідності результатів
навчання та дескрипторам НРК (за 7-м рівнем, магістерським)» Стандарту. Рекомендації: Усунути наступні
невідповідності компетенцій та РН згідно до Стандарту в ОП:· ОП 2020: ОК 1 «Методологія та організація наук.
досліджень» відсутня кореляція між РН 3 «Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та
іноземною мовами усно і письмово» та компетенціями (ЗК1, ЗК2, ЗК7, ЗК8, ФК1, ФК3, ФК4, ФК6, ФК9); ОК 3
«Економічне управління суб’єктами господарювання» відсутній кореляційний зв'язок між РН 3 «Вільно
спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово», РН 5
«Дотримуватися принципів академічної доброчесності» та компетенціями (ЗК1, ЗК6, ЗК8, ФК4, ФК6, ФК9, ФК10,
ФК11), а також жоден РН (РН 2, РН3, РН4, РН5, РН13, РН15, РН17) не відповідає ФК4 «Здатність використовувати
сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів…»; ОК6
«Управління проектами» - ЗК4 «Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)» забезпечується лише РН15 «Організовувати
розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів…», що не відповідає Стандарту); ОК8 «Інформаційні
технології та програмне забезпечення економічної діяльності» (жодна компетентність не забезпечується РН5); ОК9
«Менеджмент персоналу» (ЗК3, ЗК4, ЗК5, ФК2, ФК11 не забезпечуються РН6 та РН9); ОК10 «Економіка
неприбуткових організацій» (ЗК3, ЗК6, ФК2, ФК7, ФК9, ФК11 не забезпечуються РН5 та РН10; крім того жоден РН не
відповідає ФК9). ОП 2021: ОК1 «Методологія та організація наук. досліджень» - РН3 не корелює із жодною
компетентністю; ОК3 «Управління проектами» та ОК6 «Інформаційні технології та програмне забезпечення
економічної діяльності» - РН5 не корелює із жодною компетентністю. 3. Реалізація індивідуальної траєкторії
здобувача, з одного боку, здійснюється через вільний вибір навчальних дисциплін, а, з іншого - вибір має бути
здійснений серед ВК з різним обсягом у кредитах ECTS (5 та 6 кредитів). Кількість кредитів ECTS за професійно-
орієнтованими ВК зазначені лише у силабусах (одна ВК “Організація і методика аудиту” має обсяг 5 кредитів, всі
інші - 6 кредитів ECTS). На 1 курсі здобувачі мають обрати 2 ВК, які згідно годин вивчення, що наведені в силабусах
становлять по 6 кредитів ECTS, а згідно ОП та НП має бути 5 та 6 кредитів ECTS. Рекомендації: Забезпечити
реальний вибір ОК здобувачами вищої освіти, які здійснюють свій вибір серед професійно-орієнтованих ВК
зважаючи на малу чисельність академічних груп. Забезпечити доступ здобувачів до РПНД не лише обов’язкових,
але й вибіркових ОК.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

У структурно-логічній схемі не завжди чітко прослідковується логічний зв'язок між ОК. В ОП здійснено неналежне
співвідношення компетенцій та РН, що суперечить «матриці відповідності РН та компетентностей» Стандарту.
Виявлені недоліки не є суттєвими та їх можливо виправити згідно із рекомендаціями. Індивідуальна траєкторія
здобувача врегульована низкою нормативних документів, що доведені до відома здобувачів в т.ч. можливості вибору
ОК з інших ОП. В умовах малочисельних груп здобувачі колегіально приймають рішення про вибір ОК з блоку
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професійно-орієнтованих ВК. Згідно з принципом автономії ЗВО у ТДАТУ розроблено власні нормативні документи,
що окреслюють реалізацію індивідуальної траєкторії здобувача. ЕГ виявлено ознаки юридичної колізії. Зокрема, в
п.1 положенні “Про програму навчальної дисципліни (ПНД)” (https://cutt.ly/5RYktnv) вказується, що “ПНД є
нормативним документом університету і складовою навчально-методичного комплексу дисципліни. На основі ПНД
розробляється робоча програма навчальної дисципліни (РПНД). Програма розробляється на відповідну дисципліну
окремо для кожного напряму підготовки (спеціальності)”. У п.4 “порядок підготовки ПНД” вищеназваного
положення не вказується термін затвердження ПНД. А в п.1.2 положення “Про РПНД” зазначається, що “РПНД є
нормативним документом університету, що розробляється до початку навчального року провідним викладачем
(лектором) для кожної навчальної дисципліни на основі ОПП відповідного рівня вищої освіти та навчального плану
підготовки фахівців відповідної спеціальності”. Проте, у ОП та НП не вказані конкретні ВК, а лише кількість
кредитів ECTS на їх вивчення. У положеннях “Про ПНД” та “Про РПНД” не визначена необхідність викладача ВК
затверджувати РПНД до початку навчального року, а достатньо мати ПНД. У самому положенні “Про програму
навчання…силабус” (https://cutt.ly/URYc4mU) існує невідповідність. Зокрема у п.1.2 силабус - “документ…в ньому
представляються процедури (у т.ч. стосовно deadlines і принципів оцінювання), політики і зміст курсу... Силабус
включає в себе анотацію курсу, мету (компетентності), перелік тем, матеріали для читання, правила стосовно
зарахування пропущених занять. На відміну від робочого тематичного плану і навчально-методичного комплексу
дисципліни, силабус створюється для студента”. Проте в п.2.1 структура силабусу не передбачено “принципів
оцінювання”, а в п.2.2.5 зазначено, що “в залежності від робочого НП з даної ОП кількість і назви лекційних занять,
приведені у силабусі, можуть відрізнятися від робочої програми”. А силабуси ВК, що розміщені на сайті ЗВО є
єдиним доступним джерелом інформації щодо к-ті год., які відводяться на їх вивчення. На сайті відсутня
інформація щодо останніх змін (дати завантаження силабусів), а в самих силабусах згідно відповідного положення
відсутня дата погодження. Усунення юридичної колізії в нормативних документах, дозволить розробити більш чітку
процедуру щодо вибору професійно-орієнтованих ОК малочисельними групами.

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

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

Правила прийому на навчання за ОП “Економіка” другого (магістерського) рівня вищої освіти є чіткими та
зрозумілими. Умови вступу визначені нормативними документами ТДАТУ, що розміщенні на сайті ЗВО: “Правила
прийому на навчання в ТДАТУ в 2021 році (із змінами)” (https://cutt.ly/PRaLkvH), положення “Про приймальну
комісію ТДАТУ” (https://cutt.ly/vRaLzWx), положення “Про апеляційну комісію” (https://cutt.ly/iRaLn7k),
положення “Про атестаційну фахову комісію ТДАТУ” (https://cutt.ly/7RaLTkQ), подложення “Про проведення
фахової співбесіди ТДАТУ” (https://cutt.ly/lRaLPWd). Під час фокус-групи із здобувачами вищої освіти підтверджено
зрозумілість правил прийому на навчання. Дискримінаційних положень у правилах прийому до ЗВО експертною
групою не виявлено. Додаткова інформація про вступ розміщена у окремому розділі «Абітурієнт» на веб-сайті
університету (https://cutt.ly/9RaJZWV), де зазначено строки прийому заяв та документи на вступ, особливості
реєстрації електронних документів тощо. Програма “Фахового вступного випробування щодо вступу на навчання
для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітньою програмою «Економіка» спеціальності 051 «Економіка» на
основі здобутого освітнього ступеня «бакалавр» або вищого за нього ступеня вищої освіти” розміщена на сайті ЗВО
(https://cutt.ly/dRaLBIh).

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

Вступ на ОП «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти в 2021 році регламентують “Правила прийому
на навчання в ТДАТУ в 2021 році (із змінами)” (https://cutt.ly/PRaLkvH), які розроблені відповідно до Наказу
Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021
році” №1274 від 15.10.2020 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508
(https://cutt.ly/PRaZfUG). Конкурсний відбір на ОП передбачає подання визначеного переліку документів та
складання фахового вступного випробування з іноземної мови (коефіцієнт ЄВІ з іноземної мови у загальній формулі
конкурсного балу становить 0,25) та зі спеціальності (ваговий коефіцієнт вступного випробування із спеціальності
становить 0,75). Фахове вступне випробування складається з тестової (50 тестів з однією правильною відповіддю) та
репродуктивної (4 задачі / завдання відповіді на які необхідно надати у розгорнутому вигляді, проявивши
компетентність, здобуту за попереднім освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем)) частин. Перелік
питань, що виносяться на вступне фахове випробування із спеціальності наводяться в програмі фахового вступного
випробування щодо вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за освітньою програмою
«Економіка» спеціальності 051 «Економіка» на основі здобутого освітнього ступеня «бакалавр» або вищого за нього
ступеня вищої освіти” (https://cutt.ly/dRaLBIh). Тестові та репродуктивні (не тестові) завдання формулюються з
таких навчальних дисциплін як “Мікроекономіка”, “Економіка”, “Макроекономіка”, “Міжнародна економіка”,
«Історія економіки та економічної думки».
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3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти в ТДАТУ регулюються: положенням
“Про порядок визнання результатів навчання, здобутих у формальній освіті та визначення академічної різниці в
ТДАТУ” (https://cutt.ly/ZRaXGNr), положенням “Про академічну мобільність студентів ТДАТУ»
(https://cutt.ly/8RaXK32), положенням “Про порядок переведення, поновлення та відрахування студентів у ТДАТУ”
(https://cutt.ly/TRaXXuY), положенням “Про визнання результатів навчання здобутих на тимчасово окупованій
території України” (https://cutt.ly/hRaXVEo). Усі вищезазначені нормативні документи, розміщені у вільному
доступі на сайті ЗВО. Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти є доступними для
всіх учасників освітнього процесу. Приклади визнання результатів навчання отриманих в інших ЗВО як іноземних,
так і вітчизняних на ОП “Економіка” відсутні. Під час фокус групи із здобувачами, ЕГ встановила, що основним
стримуючим фактором відсутності академічної мобільності стали обмеження пов'язані з пандемією COVID-19.

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.

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті є чіткими та зрозумілими, що визначені
в положенні “Про порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти ТДАТУ, отриманих у
неформальній та інформальній освіті” (https://cutt.ly/pRaVd2T). Фактів зарахування результатів отриманих у
неформальній освіті не було. Під час проведення фокус-груп зі здобувачами вищої освіти встановлено, що
непопулярність неформальної освіти серед здобувачів другого (магістерського) рівня освіти ОП “Економіка”
пов'язана з високою її вартістю.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

У ТДАТУ розроблені чіткі та зрозумілі правила прийому на навчання; визнання результатів навчання, отриманих в
інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності; визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній та інформальній освіті, що визначені відповідними положеннями. Зазначені правила та положення,
розміщені на офіційному сайті ЗВО, що забезпечує їх доступність для всіх учасників освітнього процесу.

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

Низький рівень міжнародної активності здобувачів вищої освіти на ОП “Економіка” другого (магістерського) рівня
вищої освіти. Рекомендація: Посилити інформування здобувачів про можливості академічної мобільності в цілому
та грантові програми академічної мобільності, зокрема Erasmus. Відсутність прецедентів зарахування результатів
неформального навчання. Рекомендація: Активізувати інформування здобувачів про можливості отримання та
механізм визнання результатів навчання у неформальній освіті. Акцентувати увагу здобувачів вищої освіти на
можливості набуття необхідних комтепенцій на безкоштовних курсах, які розміщуються на освітніх платформах, на
зразок Prometheus.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

В ТДАТУ розроблені чіткі та зрозумілі правила прийому на навчання; визнання результатів навчання, отриманих в
інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності; визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній та інформальній освіті. Проте, протягом здійснення освітньої діяльності на ОП “Економіка” другого
(магістерського) рівня вищої освіти, що співпало з початком пандемією COVID-19 здобувачі не приймали участь у
академічній мобільності. Відсутність зацікавленості здобувачів у отриманні неформальної освіти пояснювалась
високою вартістю курсів/тренінгів тощо. Активізація інформування щодо можливості участі здобувачів у грантових
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програмах мобільності може створить додаткові можливості для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії
здобувачів. Недоліки не є суттєвими та їх можливо виправити згідно із рекомендаціями.

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.

За даною ОП переважає денна форма навчання – 17 студентів (10 – 1 курс, 7 – 2 курс). Згідно навчального плану
2021-2023 (https://cutt.ly/YRudFuu) 38,6% припадає на аудиторне навантаження студентів, самостійна робота
займає 61,4% загального навантаження. Освітній процес здійснюється на засадах студентоцентризму згідно
Положення «Про організацію освітнього процесу у ТДАТУ» (https://cutt.ly/ZRudZ4P). При викладанні заявлених в
ОП дисциплін використовуються новітні методи подачі матеріалів. Під час фокус-груп з академічним персоналом
було підтверджено, що вони мають можливість самостійно обирати методи навчання, що відповідає принципам
академічної свободи. Позитивним і, як зазначають здобувачі, важливим для формування професійних компетенцій
є впровадження на ОП практичних курсів, тренінгів, ділових ігор, кейсів, зміст яких формується відповідно до
заявлених цілей ОП. Демонстрація під час зустрічі з Гарантом освітнього порталу, аналіз контенту освітніх
компонентів, зустрічі з різними учасниками навчального процесу підтвердили, що представлені в ТДАТУ навчальні
матеріали є коректними: визначені методи навчання сприяють досягненню цілей ОП та ПРН. Навчальний контент
є доступними в особистому кабінеті на платформі moodle, на заняттях віддається перевага практичній складовій,
розгляду реальних ситуаційних вправ, кейсів тощо. Під час фокус-групи НПП, гарант, розробники ОП, здобувачі
підтвердили широку диверсифікацію методів навчання, які дозволяють досягти цілей та ПРН. На основі аналізу
результатів опитування здобувачів щодо якості освітньої діяльності в умовах пандемії COVID-19, ЕГ відзначає, що в
ЗВО використовуються інструменти дистанційного навчання (платформа Moodle, програма для реалізації
відеоконференцій Zoom, месенджери Viber). Дотримання принципу академічної свободи як цінності університету
підтверджено в ході інтерв'ю, зафіксовані такі форми її прояву: вільний вибір тем кваліфікаційних робіт та наукових
керівників; місць проходження практики тощо. Студентоцентрований підхід забезпечується регулярними
опитування здобувачів у кінці кожного семестру, що відображається у динаміці модернізації ОП та ОК. Про
достатньо високий рівень задоволеності здобувачів вищої освіти “якістю освіти за ОП” свідчать результати
анкетування (https://cutt.ly/oRufk7k). Пропозиції із удосконалення освітнього процесу в ТДАТУ від респондентів за
даною ОП такі - “під час викладання навчальних дисциплін наводити здобувачам реальні життєві приклади
реалізації у професійній сфері; більше навчання програмному забезпеченню” (https://cutt.ly/FRufxyS).

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

Під час ознайомлення із сторінкою кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму встановлено, що ОП
(https://cutt.ly/VRufi2N; https://cutt.ly/IRufa88), силабуси та робочі програми обов’язкових ОК
(https://cutt.ly/oRufgVx) та силабуси вибіркових дисциплін (https://cutt.ly/0Rufd6f), знаходиться у вільному доступі.
Під час фокус-групи із здобувачами та НПП, ЕГ було поінформовано про те, що до здобувачів на першому занятті в
усній формі доводиться зміст, структура дисципліни, форма підсумкового контролю та критерії оцінювання. В
РПНД, які розміщені на сайті ЗВО, відсутні критерії оцінювання за видами робіт, а відображена лише кількість балів
у розрізі тем. А в силабусах взагалі відсутні критерії оцінювання. ЕГ звертає увагу на те, що для ВК на сайті ЗВО
розміщені лише силабуси і тому єдиним джерелом інформації про систему оцінювання у здобувачів є презентація
НПП ВК. Під час фокус-групи із гарантом, ЕГ було продемонстровано освітній портал. Сторінку жодної ВК ЕГ не
було показано, оскільки портал знаходиться на стадії наповнення. Крім того, ЕГ звертає увагу, зміст навчальної
дисципліни у силабусах розкривається через орієнтовний перелік тем лекційних та практичних занять. В якості
каналів комунікації застосовується листування по електронній пошті; додатково використовуються – соціальні
мережі, месенджери (зокрема Viber). Крім того, ЕГ звертає увагу, що не у всіх програмах навчальних дисциплін
зазначені РН. Наприклад, у РПНД "Методологія та організація наукових досліджень" не вказані РН, що
отримуються у результаті вивчення даної дисципліни (https://cutt.ly/ERud9Gj).

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

В межах ОП створені сприятливі умови для проведення наукових досліджень здобувачами та НПП. Спрямованість
досліджень є переважно прикладною, що обумовлено фокусом ОП. Здобувачі вирішують задачі дослідницького
характеру в межах вивчення окремих дисциплін, звітів з практики та кваліфікаційної роботи. Поєднанню навчання
та дослідження сприяє участь здобувачів у роботі наукових гуртків «Інтелект» (керівник Попова Т.В.), «Економіка
макрорівня: сучасний стан та особливості регулювання» (керівник Почерніна Н.В.), «Аналіз та стратегія розвитку
фінансово-інвестиційного потенціалу суб’єктів бізнесу та його реалізація в соціально-економічних проектах»
(керівник Трусова Н.В.) (https://cutt.ly/ARufn07). Здобувачі спільно з НПП співпрацюють з Мелітопольською
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міською радою в рамках канадського Проекту «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС) та є членами громадської
організації «Інновації та соціально-економічні ініціативи» (https://cutt.ly/FRp59tt). Співпраця зі стейкхолдерами на
ОП реалізується через науково-практичне співробітництво НПП кафедри і підприємств у формі наукового
консультування (https://cutt.ly/qRufRz3). Студенти ОП активно беруть участь у студентських всеукраїнських та
міжнародних наукових конференціях з подальшою публікацією тез доповідей у збірниках наукових праць студентів
та магістрантів ТДАТУ (https://cutt.ly/4RufQHV). Випускова кафедра за ОП здійснює наукові дослідження за двома
науковими програмами (https://cutt.ly/mRufPcB/). Гарант ОП Колокольчикова І. є керівником підпрограми
«Обґрунтування напрямів ефективного розвитку регіональної економіки на інноваційній основі» в межах наукової
теми «Соціально-економічні засади забезпечення сталого розвитку регіону» (реєстраційний номер 0121U109917,
науковий керівник Кальченко С., д.е.н., проф.). В ході спілкування з ЕГ, НПП підтвердили, що результати наукових
досліджень вони впроваджують в ОК. Д.е.н., професор Кальченко С. повідомив, що при викладанні ОК
«Інституційна синергія» використані результати його дисертаційних досліджень, зокрема в темі «Інституційна
природа сімейно-трудового господарства». В ході інтерв'ю підтверджена зацікавлена участь здобувачів ОП у роботі
семінарів, гуртків, у дискусіях, зміст яких відповідає профілю ОП.

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

Зміст ОП кожного року оновлювався (модернізувався) на основі наукових досягнень, сучасних практик,
громадського обговорення (https://cutt.ly/eRufLFl). Оновлення контенту ОП відбувається згідно вимог Положень –
«Пpo прoектні групи з розроблення, започаткування та супроводження освітніх програм у ТДАТУ»
(https://cutt.ly/qRuf16Y); «Про освітні програми в ТДАТУ» (https://cutt.ly/PRuf4ZR); «Про програму навчання
здобувачів вищої освіти – силабус» (https://cutt.ly/9RugwAV). Моніторинг контенту ОП з метою його подальшого
удосконалення здійснюється відповідно до Положення «Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти у ТДАТУ» (https://cutt.ly/qRufBzo). У табл. 2. Зведена інформація про викладачів ОП, що зазначена у
відомостях про самооцінювання, засвідчує активну участь НПП в науково-практичних конференціях різних рівнів
та публікаціях у фахових наукових виданнях України та за кордоном (в т.ч. у виданнях, що індексуються в
науковометричних базах Scopus та Web of Science). Під час підвищення кваліфікації та закордонних стажувань НПП
ознайомлюються із сучасними практиками викладання, практичної та наукової діяльності. Зокрема: «House hold
Behaviour: Theory and Applications», Лейбніц-Інститут аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою, Галлє,
Німеччина (Попова Т.В.); «Innovative method sand technologies of higher educationin the context of globalization of the
world», інститут менеджменту, Варна, Болгарія (Кальченко С.В.); «Adaptation of science, education and business to
world innovative megatrends», Салоніки, Греція; «Higher Education 4.0. Digital transformation», Білорусь (Трусова
Н.В.); «Experience in preparation of highly qualified personnel, organization of educational process and innovative teaching
methods at ESEI International Business Scool Barselona», Барселона (Грибова Д.В.); «Supporting Women Entrepreneurs
for Sustainable Development», Міжнародний навчальний центр МАШАВ Кармєль на ім. Голди Меір, Хайфа, Ізраїль
(Бакіна Т.В.). Кальченко С.В., Краснодєд Т.Л. та Попова Т.В. проходили виробничі стажування з економіки.
Отримані наукові результати обговорюються на методичних семінарах. Після успішних апробацій вносяться зміни
до робочих навчальних програм дисциплін.

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

Міжнародна діяльність ТДАТУ означена в Стратегії розвитку на 2019-2029 рр. (с. 9-10, https://cutt.ly/9Rit8Hu),
Плані розвитку ТДАТУ на 2016-2021 рр. (с. 23-24, https://cutt.ly/VRugzaN). З метою інтернаціоналізації освітньої та
наукової діяльності в ЗВО розроблене Положення «Про академічну мобільність здобувачів вищої освіти ТДАТУ»
(https://cutt.ly/1Rit6dt), яка реалізується через відділ міжнародних зв’язків (https://cutt.ly/sRugc1K). На ОП
Економіка рівня Магістр академічна мобільність реалізована через Програму подвійного диплому з Університетом
прикладних наук (Анхальта, Німеччина) (https://cutt.ly/WRug9PZ). Як з’ясовано під час фокус-груп, здобувачка
Утьєва Д.М. 1 курс магістратури ОП «Економіка» з вересня 2020 р. навчається за спеціальністю “Food and
Agribusiness” в Університеті прикладних наук (https://cutt.ly/mRugB4T). Також в ЗВО існує Програма подвійного
диплома магістра «Управління постачанням аграрних галузей» в Політехнічному інституті (Ля-Саль Бове, Франція)
(https://cutt.ly/6Riyoi4). Здобувачі мають можливість проходити закордонні виробничі практики в країнах Європи,
США, Австралії (http://www.tsatu.edu.ua/vmz/students/programs/), проте за часів пандемії COVID-19 жодної
закордонної практичної підготовки не відбулося. Аналіз публікацій НПП, що викладають на ОП, їх міжнародні
наукові активності (профілі викладачів на сайті кафедри) свідчить, що навчання, викладання та наукові
дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією ЗВО. Викладачі кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму
Демко В.С., Кальченко С.В. та Попова Т.В. пройшли навчання з дистанційного курсу «Диверсифікація сільського
туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні», який проходив за
підтримки Програми Erasmus+ Європейського Союзу, напрям Жан Моне (2021 р.) (https://cutt.ly/gRugZKU). За
результатами фокус-групи із здобувачами, ЕГ встановила їх обізнаність щодо процедур академічної мобільності, але
на час пандемії, з якими співпало їх навчання побоюються її реалізовувати офлайн. Здобувачі вищої освіти та
викладачі ТДАТУ на зустрічах з ЕГ зазначили, що мають вільний доступ до міжнародних інформаційних ресурсів та
баз даних таких як Scopus, ScienceDirect, WoS, Springer (http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/). Існує доступ до
міжнародних баз ресурсів вільного доступу (https://cutt.ly/WRugWyt) та до репозитарію України
(http://elar.tsatu.edu.ua/). ЕГ відзначає, низький рівень наукової активності здобувачів вищої освіти, зокрема участі у
міжнародних грантах, програмах та проєктах.
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Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Використання сучасних методів навчання та диверсифікація он-лайн інструментів ведення освітньої діяльності, з
урахуванням запитів здобувачів, що відповідає концепту студентоцентрованості. На ОП впроваджена практика
дуальної освіти. НПП залучені до виконання державних, госпдоговірних та ініціативних науково-дослідних тем,
результати досліджень, які впроваджуються у освітній процес. Наявний значний потенціал викладання та наукових
досліджень пов’язаний з інтернаціоналізацією діяльності ЗВО. Наявність внутрішніх документів, що регламентують
міжнародну діяльність та академічні обміни в ЗВО. Присутність можливостей як міжнародної так і внутрішньої, в
межах України, мобільності. Високий рівень інтернаціоналізації освітньої діяльності в ЗВО, що виявляється через
активну співпрацю із закордонними закладами, участь в міжнародних проєктах та стажуваннях НПП.

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

Низький рівень наукової активності здобувачів вищої освіти, зокрема участі у міжнародних грантах, програмах та
проєктах. Рекомендація: Проводити консультаційну роботу серед здобувачів освіти щодо можливостей їх участі у
міжнародних програмах, грантах та проєктах. Підвищити чисельність здобувачів освіти, які залучені до
міжнародних програм та проєктів разом з НПП.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Форми та методи навчання націлені на досягнення цілей та програмних результатів навчання, базуються на
принципах студентоцентрованого підходу та академічної свободи НПП та здобувачів. Здобувачам ЗВО надається
своєчасна, зрозуміла і доступна інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання у межах
окремих освітніх компонентів, забезпечується поєднання навчання і досліджень, відбувається оновлення змісту
освіти, наявні практики міжнародної академічної мобільності, дуальної освіти. Навчання та викладання на ОП
відповідають вимогам законодавства, освітній процес матеріально, інформаційно та методично забезпечено в
повному обсязі, використовуються інноваційні методи навчання. Поєднання навчання і досліджень під час
реалізації ОП здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти, здійснюється через участь у наукових
гуртках та конференціях. Здобувачі не задіяні як до реалізації міжнародних програм, грантів та проєктів. Недоліки,
що описані, не є суттєвими, не позначаються на набутті компетентностей здобувачами освіти та не ускладнюють
отримання освітніх послуг. ЕГ вважає підкритерії, в межах критерію 4 узгодженими, що дозволяє встановити
загальну відповідність за даним критерієм на рівні В.

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.

Проведення контрольних заходів за другим рівнем вищої освіти в ТДАТУ регламентується наступними
документами, які оприлюднено на офіційному веб-сайті ЗВО: Положення про організацію освітнього процесу у
ТДАТУ (https://cutt.ly/fRi437m); Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти в ТДАТУ
(https://cutt.ly/2Ri45vh); Положення про організацію дипломування у ТДАТУ (https://cutt.ly/IRi7wnk); Положення
про програму навчання здобувачів вищої освіти – силабус в ТДАТУ (https://cutt.ly/ARi5YJp); Положення про робочу
програму навчальної дисципліни (https://cutt.ly/SRi5D1z); Положення про проведення практик студентів ТДАТУ
(https://cutt.ly/2Ri5CaN); Положення про робочу програму навчальної (виробничої) практики та методичні
рекомендації до її розробки в ТДАТУ (https://cutt.ly/PRi5MMb). РПНД постійно оновлюються, про що зазначили
НПП та гарант під час зустрічі з ЕГ. Оцінка рівня досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремою ОК та/або ОП в цілому відбувається шляхом поточного, підсумкового модульного, семестрового
підсумкового контролю, самоконтролю, зрізів знань. Самоконтроль з кожної освітньої компоненти здобувачі вищої
освіти здійснюють на освітньому порталі. Кожний здобувач має цілодобовий доступ до електронних навчальних
курсів, в яких він зареєстрований на поточний семестр. Під час фокус-груп з НПП та здобувачами, ЕГ підтвердила
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дотримання п.2.6 Положення про оцінювання знань здобувачів ТДАТУ (https://cutt.ly/2Ri45vh), відповідно до якого
незалежно від кількості кредитів та форм контролю з дисципліни, навчальна робота поділяється на 2 змістовні
модулі. Після кожного змістового модуля з дисципліни проводиться підсумковий модульний контроль. Під час
інтерв’ювання студенти підтвердили, що на початку викладання кожної ОК викладач доводить до здобувачів
інформацію про критерії оцінювання та відповідність контрольних заходів специфіці навчальних дисциплін, що
дозволяють перевірити здобуття відповідних ПРН, передбачених ОП. Здобувачі зазначили, що вони поінформовані
про форми контрольних заходів, які їх очікують з тих чи інших ОК, а ці форми забезпечують об’єктивне оцінювання
їх результатів навчання. ЕГ на основі аналізу навчально-методичних матеріалів з навчальних дисциплін, які
розміщені на сайті ЗВО (РПНД та силабуси обов'язкових ОК, силабуси ВК) та освітньому порталі (який знаходиться
лише на стадії наповнення і був презентований ЕГ гарантом онлайн) звертає увагу, що у здобувачів вищої освіти
відсутній доступ до задокументованих критеріїв оцінювання за ВК. Згідно з діючим в університеті Положенням про
організацію тестування в ТДАТУ (https://cutt.ly/0Ra3xHp) крім обов’язкового поточного, модульного, підсумкового
контролю у здобувачів є можливість проходження тренінгового тестування (на освітньому порталі). З метою
підготовки до підсумкового контролю здобувачів вищої освіти можуть скористатися переліком питань до
підсумкового контролю, що розміщуються на сторінці навчальної дисципліни на освітньому порталі.

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

Формою атестації здобувачів ВО за ОП є захист кваліфікаційної роботи, що передбачено стандартом вищої освіти.
Процес атестації здобувачів регламентується Положенням про атестацію здобувачів вищої освіти в ТДАТУ імені
Дмитра Моторного (https://cutt.ly/jRormhE), яке визначає форми, порядок формування та організації атестації;
Тимчасовим порядком проведення атестації здобувачів вищої освіти в дистанційному режимі у ТДАТУ імені Дмитра
Моторного (https://cutt.ly/lRooAw3), яке визначає механізм проведення атестації здобувачів у дистанційному
синхронному режимі із забезпеченням візуалізації та надійної автентифікації здобувачів вищої освіти ТДАТУ.
Положенням про організацію дипломування у ТДАТУ (https://cutt.ly/IRi7wnk) (наказ про набуття чинності
положення оприлюднений на сайті без підписів) визначені: мета дипломування, його етапи, керівництво
організацією дипломування, права і обов'язки дипломника, тематика кваліфікаційних робіт, загальні вимоги до
структури, обсягу та змісту дипломних робіт, порядок допуску дипломних робіт до захисту та його організація.
Методичні вказівки для виконання кваліфікаційної роботи, розміщені на сторінці кафедри (https://cutt.ly/2RoikS3).
Обсяг кваліфікаційної роботи за рівнем магістр у Положенні про організацію дипломування встановлено як 80-100
с. (с. 22), у методичних вказівках (https://cutt.ly/2RoikS3) - 70-80 с. 9 (с. 12). На основі аналізу ОП, НП та
нормативних документах, що регламентують процес дипломування в ТДАТУ, ЕГ звернула увагу на те, що
використовуються відмінні формулювання кваліфікаційної роботи здобувача другого (магістерського) рівня вищої
освіти спеціальності 051 “Економіка”. Зокрема, в ОП - кваліфікаційна робота (https://cutt.ly/RRsrx3C,
https://cutt.ly/yRsrW7q), НП - кваліфікаційна робота та квалффікаційна робота магістра (https://cutt.ly/7RsrUCL,
https://cutt.ly/ERsrOX2), Методичні вказівки для виконання кваліфікаційної роботи здобувачами ступеня вищої
освіти «Магістр» зі спеціальності 051 «Економіка» - кваліфікаційна робота, випускова кваліфікаційна робота,
кваліфікаційна магістерська робота (https://cutt.ly/wRsr6Ba), Положенням про організацію дипломування у ТДАТУ -
дипломна робота магістра (https://cutt.ly/IRi7wnk).

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

Правила проведення контрольних заходів чіткі і зрозумілі, доступні для всіх учасників освітнього процесу, що
забезпечується доступністю інформації, що розміщена на офіційному веб-сайті ЗВО. Правила проведення
контрольних заходів регламентовані в основних нормативних документах: Положенні про організацію освітнього
процесу у ТДАТУ (https://cutt.ly/KRopk5b), Положенні про оцінювання знань здобувачів вищої освіти в ТДАТУ імені
Дмитра Мотроного (https://cutt.ly/9RopckV), Положенні про програму навчання здобувачів вищої освіти – силабус
(https://cutt.ly/FRopbpf), Положенні про робочу програму навчальної дисципліни (https://cutt.ly/YRopQQD).
Обізнаність учасників освітнього процесу щодо процедури проведення контрольних заходів, перевіряється
керівництвом ЗВО через проведення опитування щодо якості освітньої діяльності (https://cutt.ly/fRopEPS). В ТДАТУ
запроваджена практика перевірки рівня знань здобувачів, що здійснюється через випадкове вибіркове тестування
перед та після проведення підсумкового контролю з навчальної дисципліни, що забезпечує неупередженість та
об'єктивність оцінювання. Так звані “зрізи знань” проводяться на регулярній основі Центром незалежного
оцінювання (http://www.tsatu.edu.ua/op/). Процедура повторного проходження контрольних заходів врегульована
Положенням про порядок ліквідування академічних заборгованостей здобувачів вищої освіти ТДАТУ
(https://cutt.ly/8Ra5GtR), Положенням про організацію освітнього процесу у ТДАТУ (https://cutt.ly/0RoacER),
Положення про апеляцію результатів оцінювання знань здобувачів вищої освіти у ТДАТУ імені Дмитра Моторного
(https://cutt.ly/URa4SLD). Відповідно до Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти
(https://cutt.ly/uRoanYm) здобувачі, які за результатами виконання всіх видів поточної навчальної роботи та
семестрового контролю (екзамену) з певної дисципліни отримали позитивні оцінки B або D мають право на
підвищення оцінки в терміни екзаменаційної сесії, але не більше ніж з однієї дисципліни за семестр. Повторна
перездача дає право здобувачу підвищити оцінку тільки на один рівень. Проведені зустрічі із НПП, здобувачами та
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студентським самоврядуванням підтвердили дієвість вказаних нормативних документів та відсутність підстав для
оскарження результатів оцінювання студентів за ОП. Всі учасники освітнього процесу зазначили, що на ОП
“Економіка” прецедентів щодо конфліктних ситуацій не було. Здобувачі зазначили, що вони проінформовані про
процедуру врегулювання вирішення конфліктних ситуацій та можуть скористатися нею за потребою.

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

В університеті впроваджено Кодекс честі ТДАТУ (https://cutt.ly/DRa37mH), де задекларовано загальні моральні
принципи та правила етичної поведінки осіб, що працюють і навчаються в університеті. В питаннях процедури
дотримання академічної доброчесності застосовуються нормативні документи: Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ТДАТУ (https://cutt.ly/xRa4dLs), Положення про систему
запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти в ТДАТУ (https://cutt.ly/ARooql9).
Моніторинг забезпечення принципу академічної доброчесності покладено на відділ моніторингу якості освітньої
діяльності (https://cutt.ly/0Ra48nf), який проводить та оприлюднює результати перевірки робіт на плагіат
(https://cutt.ly/jRa47Fw). На фокус-групах зі здобувачами та студентським самоврядуванням підтверджено їх
обізнаність щодо процедур дотримання академічної доброчесності, яка популяризується в ЗВО (кураторських
годинах; заходах, що проводяться працівниками бібліотеки та НПП тощо). Зокрема, проводиться опитування
здобувачів щодо процедури дотримання академічної доброчесності в ЗВО (https://cutt.ly/RRsyxnU). Механізм
перевірки кваліфікаційних робіт щодо дотримання принципу оригінальності, регламентовано Положенням про
організацію дипломування у ТДАТУ (https://cutt.ly/IRi7wnk). Готову кваліфікаційну роботу в електронному варіанті
необхідно подати для перевірки на антиплагіат у порядку визначеному Положенням про систему запобігання та
виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти в ТДАТУ (https://cutt.ly/ARooql9). “У разі
позитивного результату перевірки на плагіат, кваліфікаційна робота допускається до захисту (від 80 до 100%
оригінальності тексту). За наявності від 60 до 80% оригінальності тексту керівник має перевірити наявність та
правильність цитувань, а автор має виконати зауваження керівника з цього приводу. За наявності від 40 до 60%
оригінальності тексту автор має доопрацювати роботу, після чого вона приймається до розгляду та повторної
перевірки на антиплагіат. Якщо робота не пройшла перевірку на антиплагіат (менше 40% оригінальності), то вона
не допускається до захисту” (https://cutt.ly/ARooql9). Під час фокус-груп зі здобувачами вони повідомили, що рівень
оригінальності кваліфікаційних робіт повинен бути не менше 60%. Технологічно для перевірки робіт на плагіат
відділом моніторингу якості освітньої діяльності використовуються онлайн ресурси та програма онлайн-сервісу
«UNICHECK» (договір про співпрацю з компанією ТОВ “Антиплагіат” був наданий ЗВО на запит ЕГ). Кваліфікаційні
роботи надаються в електронному вигляді до навчально-методичного центру, де здійснюється перевірка робіт за
допомогою системи «UNICHECK», де автоматично залишається їх зміст і додатково зберігаються в репозитарії
університету (http://elar.tsatu.edu.ua). Оскільки акредитація є первинною, перевірка кваліфікаційних робіт за даною
ОП не проводилась

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Визначено чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів, форм атестації, що є доступними для всіх
учасників освітнього процесу. Унормовано механізми оскарження та перескладання результатів контрольних
заходів, а також врегулювання ймовірних конфліктних ситуацій. Доступність всіх стейкголдерів до положень та
норм організації навчального процесу.

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

Серед доступного навчально-методичного забезпечення ВК, що знаходиться у вільному доступі (сайті ЗВО) або
освітньому порталі (знаходиться на стадії наповнення) не зазначені критерії оцінювання дисциплін. Рекомендація:
забезпечити доступ здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП “Економіка” до критеріїв оцінювання
за ВК. У положенні “Про організацію дипломування в ТДАТУ” та “Методичних вказівках для виконання
кваліфікаційної роботи” наведений різний обсяг кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського)
рівня освіти. Рекомендація: Взаємоузгодити вимоги щодо обсягу кваліфікаційної роботи для здобувачів другого
(магістерського) рівня освіти. Використання різних формулювань кваліфікаційної роботи для здобувачів другого
(магістерського) рівня освіти в ОП, НП та нормативних документів, що регулюють процес дипломування.
Рекомендація: Використовувати однорідну понятійно-категоріальну систему.
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Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

У ТДАТУ розроблені чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів (поточного, підсумкового
модульного, семестрового підсумкового контролю, самоконтролю, зрізів знань), форм атестації. Види контрольних
заходів та критерії оцінювання наведені в РПНД. На сайті ЗВО розміщені РПНД лише обов'язкових ОК.
Інформування щодо форм контролю та системи оцінювання по ВК здійснюється під час презентації ВК та на
першому занятті. У ЗВО розроблений оскарження та перескладання результатів контрольних заходів, а також
врегулювання ймовірних конфліктних ситуацій. В різних нормативних документах ЗВО зустрічаються різні
формулювання кваліфікаційної роботи та її обсягу. Однак зазначені недоліки не є суттєвими та не впливають на
чіткість та зрозумілість контрольних заходів, механізмів оцінювання здобувачів вищої освіти та процедур
дотримання академічної доброчесності. Недоліки можливо виправити згідно із наданими рекомендаціями.

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.

За результатами аналізу табл. 2 Відомостей про самооцінювання, встановлено, що рівень академічної та професійної
кваліфікації НПП, задіяних до реалізації ОП має високий рівень, кваліфікація яких підтверджена науковою,
науково-педагогічною діяльністю за відповідною спеціальністю та в цілому забезпечує досягнення визначених
програмою цілей та ПРН. До реалізації ОП залучено 10 викладачів, які працюють на постійній основі на кафедрах
університету, в т.ч. 2 осіб (20%) чоловічої статі та 8 осіб (80%) – жіночої, середній стаж науково-педагогічної
діяльності складає 21,2 роки. НПП є переважно фахівцями в галузі економіки. На ОП задіяні НПП, 100% яких мають
науковий ступінь та вчене звання, 6 докторів наук (60 %), з яких 4 мають вчене звання професора, 4 кандидати наук,
доценти. Усі викладачі мають наукові публікації в виданнях, що індексуються в науково-метричних базах Scopus та
Web of Science (у проф. Малкіної В. – 6, доц. Симоненко С. – 7). Аналіз інформації щодо НПП та порівняння їх зі
змістом ОК, що ними викладаються, дає змогу встановити дотичність їх публікацій та інших видів активностей
дисциплінам. Наприклад, Почерніна Н. ОК Макроекономічна політика – крім публікацій має навчальний посібник
з дисципліни, є керівником наукового гуртка «Економіка макрорівня: сучасний стан та особливості регулювання»
(https://cutt.ly/rRigkF4); Яворська Т. ОК Методологія та організація наукових досліджень – є науковим керівником
теми «Розробити науково-методичні основи формування та ефективного розвитку підприємництва в регіоні», має
міжнародне стажування «Університет 4.0. Цифрова трансформація університетів» (https://cutt.ly/kRigVYb);
Тараненко Г. ОК Саморозвиток та саморегуляція особистості – має публікації та посібник, монографію за ОК,
авторські свідоцтва на наукові твори за ОК, є керівником наукового гуртка «Magister»; ряд тренінгів, семінарів та
курсів (https://cutt.ly/mRig3wO; Трусова Н. ОК Інвестиційний аналіз соціально-економічних проектів – має 16
публікацій що індексуються в науково-метричних базах Scopus та Web of Science, є членом спеціалізованої вченої
ради, членом редакційної колегії фахового видання «збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки)
https://cutt.ly/BRig6C9; Андрєєва Л. ОК Управління проектами – є співавтором колективної монографії
«Підприємництво:соціально-економічне та інституціональне забезпечення розвитку», має виробниче стажування
тощо https://cutt.ly/mRihrGN. На сайті кожної кафедри ТДАТУ, що задіяна в даній ОП, наявна основна інформація
про викладачів щодо видів та результатів професійної діяльності, а на випусковій кафедрі ще й розділена по
спеціальностям (наприклад Кальченко С.: https://cutt.ly/HRifKyF) Освітня та/або професійна кваліфікація усіх НПП
відповідає ОК на ОП. Майже всі викладачі мають видані за останні 5 років навчальні
посібники/монографії/навчально-методичні посібники.

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

Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими, дозволяють забезпечити необхідний рівень
професіоналізму для здійснення освітньої діяльності за ОП. Список документів та процедура конкурсного добору
регламентована «Положенням про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад або обрання за
конкурсом науково-педагогічних працівників ТДТАУ імені Дмитра Моторного та укладання з ними трудових
договорів (контрактів)» (https://cutt.ly/CRihE7a). Згідно з п. 2.16 цього положення, “на заміщення посад науково-
педагогічних працівників в Університеті можуть претендувати особи, професійні й морально-етичні якості яких
відповідають вимогам законодавства, Статуту, Кодексу честі, інших локальних нормативних актів Університету та
умовам конкурсу”. Конкурсний відбір проводиться на засадах законності, гласності та відкритості. Для вивчення
документів претендентів на посади науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників, підготовки
проведення конкурсу, рекомендацій вченій раді та ректору Університету створюється конкурсна комісія, кількісний
та персональний склад якої визначається наказом ректора (п. 1.4 https://cutt.ly/CRihE7a). Оголошення про
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проведення конкурсу розміщуються на офіційному веб-сайті Університету та публікуються у друкованих засобах
масової інформації. З метою відповідності ліцензійним та акредитаційним вимогам в ТДАТУ щорічно проводиться
рейтингова оцінка викладачів за визначеними критеріями. Рейтинг НПП університету є підставою для заохочення
кращих викладачів чи для розриву контракту (https://cutt.ly/5Rijgr3). Результати рейтингу НПП у розрізі кафедр
оприлюднюються на сайті університету (https://cutt.ly/HRijndy) Показники якості викладання навчальних
дисциплін НПП оцінюють здобувачі, проходячі що семестрові опитування (https://cutt.ly/3RijNjd). Під час фокус-
групи начальник відділу кадрів і НПП вказали на прозорість процедури конкурсного добору, перелік необхідних
документів, здобутки НПП (зокрема, результати рейтингу), які розглядаються на засіданні кафедри, факультету та
університету. Під час фокус-груп учасники освітнього процесу вказали на відсутність конфліктних ситуацій при
доборі НПП на ОП “Економіка”. Проблем з добором викладачів на програму не виявлено - кафедра укомплектована
НПП, за даною ОП. Усі НПП мають наукові ступені та вчені звання, їх професійна та наукова активність
відповідають вимогам Ліцензійних умов, освітня та/або професійна кваліфікація НПП відповідає ОК.

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

При розробці/оновленні/модернізації ОП проводяться зустрічі з роботодавцями та враховуються їхні рекомендації.
Роботодавці є членами робочої групи з розробки ОП (https://cutt.ly/dRilVle). До складу робочої групи з розробки ОП
Економіка в 2020 р. входила економіст ТОВ «Тепло – Інвест «Таврія» Бородіна В.А. (https://cutt.ly/SRyZdaN), а в
2021 р. - начальник економічного відділу ТОВ «ТЕПЛО - МЕЛІТОПОЛЬ» Дмитрова К.В. (https://cutt.ly/sRyZtEx).
Позитивним досвідом є створення наглядової ради та ГО «Асоціація випускників Таврійського державного
агротехнологічного університету», які всебічно сприяють підвищенню якості освітньої діяльності:
(https://cutt.ly/GRikPtI). Крім цього ТДАТУ практикує різноманітні механізми залучення роботодавців до організації
та реалізації освітнього процесу. Колектив кафедри проводить круглі столи зі стейкголдерами. Метою цих заходів є
обговорення ОПП для підготовки спеціалістів з найбільш актуальними для роботодавців компетенціями
(https://cutt.ly/fRik9vd). Кафедра співпрацює з роботодавцями при проведенні практик та організації дуального
навчання (https://cutt.ly/4Rik5TM). На фокус групі з роботодавцями директор ТОВ «Агро-Серівс» Бандура М.
повідомив, що саме на його підприємстві реалізують 2 здобувачки за ОП дуальне навчання. Начальник
економічного відділу ТОВ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ" Дмитрова К. та здобувачі, зазначили, що проводились навчальні
екскурсії на даному підприємстві. Начальник управління з розвитку підприємництва та промисловості виконавчого
комітету Мелітопольської міської ради Фурсова І. вказала на тісне співробітництво з НПП та здобувачами, щодо
проведення різноманітних досліджень місцевої економічної системи. Сильної стороною даної ОП є
високомотивовані стейкголдери з боку роботодавців (укладені угоди про співпрацю з ЕООД «ТУРАЛ С», ПП «ТРТ-
ВАРТО», АТ «Мелітопольський м’ясокомбінат», ТОВ «Агродідер-2017», ТОВ «Агро-Сервіс», ФГ «Земля і воля-2»,
ТОВ «Тепло – Мелітополь», ПрАТ «Бериславський завод залізобетонних виробів» тощо (https://cutt.ly/SRilskp).
Пропозиції від роботодавців щодо якості підготовки фахівців на ОП збираються шляхом проведення онлайн
опитувань (https://cutt.ly/CRilvCc), про що на фокус-групі зазначив директор ТОВ "РЗ "Сільмаш-Сервіс" Чулаков О.
На основі даних моніторингу складається аналітичний звіт який передається для опрацювання робочій групі з
розробки ОП та оприлюднюється на веб-сайті університету (https://cutt.ly/JRizLel).

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

ЗВО регулярно залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників
роботодавців, зокрема було проведено наступні зустрічі та відкриті лекції: - зустріч з представниками компанії
Мелітопольської філії ТОВ «Хегельманн Транспорте Юкрейн» з презентацією про особливості діяльності компанії
та вимоги до спеціалістів різних структурних підрозділів (https://cutt.ly/GRicJls); - лекція керівника відділу
персоналу елітопольської філії ТОВ «Хегельманн Транспорте Юкрейн» Артамошиної А.В. про особливості
управління персоналом логістичного підприємства в рамках дисципліни «Економічне управління суб’єктами
господарювання» (https://cutt.ly/tRicMzu.l); - лекція начальника економічного відділу ТОВ "ТЕПЛО-
МЕЛІТОПОЛЬ" Дмитрової К.В. про ефективність функціонування неприбуткових організацій у сфері послуг в
рамках дисципліни «Економіка неприбуткових організацій» (https://cutt.ly/ORivwgm); - лекція головного
спеціаліста відділу обробки даних статистики виробництва продукції сільського господарства управління обробки
даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища Головного управлiння статистики в
Запорiзькiй областi Кукіної Н.В про методи та прийоми обробки та аналізу даних в рамках дисципліни «Методологія
та організація наукових досліджень» (https://cutt.ly/aRivuGH). - лекція директора Мелiтопольської фiлiї ТОВ
“Укрзапчастина” Овчаренко О.О. про стилі та прийоми проведення переговорів в рамках дисципліни «Мистецтво
ведення переговорів» (https://cutt.ly/jRic8LG). Під час фокус-групи із здобувачами вищої освіти, ЕГ підтвердила
залучення професіоналів-практиків та представників роботодавців до проведення аудиторних занять. Проте, ЕГ
звернула увагу, що згадки у здобувачів про дані події носять фрагментарний та поодинокий характер.

5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.
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Професійний розвиток НПП спрямований на здобуття ними teaching skills за допомогою різних освітніх технологій і
методик. Діяльність з професійного розвитку викладачів у ТДАТУ очолює Інститут підвищення кваліфікації, який є
підрозділом університету (https://cutt.ly/wRiv7Uz), що веде облік працівників, що мають потребу в навчанні; укладає
плани-графіки навчання; здійснює інші організаційні заходи щодо навчання працівників (https://cutt.ly/3RsaDYQ).
Згідно з п. 2.4 «Положення про підвищення кваліфікації та стажування НПП ТДАТУ» (https://cutt.ly/jRibqJT)
“Обсяг годин підвищення кваліфікації за 5 років складає не менше 180 год обов’язкового підвищення кваліфікації за
накопичувальною системою, а саме: 60 год підвищення кваліфікації (аудиторного навчання): курси підвищення
кваліфікації; 120 год стажування; окремі додаткові види діяльності НПП”. ЕГ звертає увагу, що підвищення
кваліфікації за вищенаведеними видами не потребує їх визнання Вченою радою за умови, якщо вони включені до
річного плану- графіку підвищення кваліфікації в ЗВО (п. 3.3 «Положення про підвищення кваліфікації та
стажування науково-педагогічних працівників ТДАТУ»). В ЗВО створено Вищу школу педагогічної майстерності.
Робота школи здійснюється шляхом проведення навчально-методичних семінарів та спрямована на вивчення та
ознайомлення з сучасними інноваційними технологіями навчання і виховання у вищій школі
(https://cutt.ly/iRinIj8). В ЗВО функціонує відділ якості освітньої діяльності, який здійснює цілий ряд функцій
стимулювання та моніторингу рівня професіоналізму викладачів (https://cutt.ly/xRa9Jgh). На кафедрі існує
процедура взаємовідвідування занять та проведення відкритих занять зі складанням протоколів, які
оприлюднюється на сайті кафедри (https://cutt.ly/uRa9D4z). Під час інтерв'ювання НПП було підтверджено
можливість проходження стажування у вітчизняних та закордонних ЗВО, публікації результатів досліджень у
рецензованих фахових виданнях, проходження курсів підвищення кваліфікації тощо. Участь у вище перерахованих
активностях заохочується нарахуванням додаткових балів до рейтиногової системи оцінювання НПП, яка слугує
інструментом моніторингу рівня професіоналізму НПП. Аналіз зведеної інформації про викладачів ОП (табл. 2
відомостей про самооцінювання), дозволяє констатувати відповідність кваліфікації викладачів відповідно ОК, що
вони забезпечують. Наприклад, Почерніна Н. має підвищення кваліфікації у Запорізькій державній інженерній
академії (180 год.); Тараненко Г. має підвищення кваліфікації в Херсонському державному аграрно-економічному
університеті, курси, тренінг, семінар; Кальченко С. має підвищення кваліфікації в Національному університеті
біоресурсів та природокористування України, Херсонському державному аграрно-економічному університеті,
міжнародне та виробниче стажування.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У ЗВО відпрацьований механізм мотивації та стимулювання персоналу, який реалізується відповідно до
Колективного договору https://cutt.ly/CRiQufw та Положення “Про преміювання працівників ТДАТУ імені Дмитра
Моторного» https://cutt.ly/RRiQTeR. Згідно цих документів для НПП передбачені: заохочувальні премії;
преміювання працівників із фондів економії зарплати; персональні надбавки до зарплати окремим працівникам за
збільшений обсяг виконуваної роботи; персональні надбавки до штатних окладів за складність і напруженість у
роботі та виконання додаткових робіт за наявності економії фонду зарплати. Під інтерв'ювання з керівництвом та
НПП, ЕГ констатує, що в ЗВО здійснюється матеріальне заохочення НПП. Наприклад, преміювання за захист
докторської дисертації (15000 грн) та кандидатської дисертації (8000 грн) у визначений термін
https://cutt.ly/hRiQ75t; лідируючі позиції в рейтингу; за публікацію 2 наукових статей в міжнародних виданнях, які
опубліковані в базах даних Scopus та Web of Science протягом календарного року - премія у розмірі посадового
окладу; за кожен бал підвищення індексу Гірша у системі Scopus - у розмірі середньомісячної заробітної плати
https://cutt.ly/CRiQufw (с. 5). Налагоджена система нематеріального стимулювання за досягнення у професійній та
науковій сфері (дошка пошани, грамоти, подяки тощо) https://cutt.ly/HRiWdPX. Наявне Положення про рейтингове
оцінювання роботи НПП, за яким рейтингова оцінка вводиться для підвищення ефективності та результативності
професійної діяльності НПП, забезпечення між ними здорової конкуренції, а також забезпечення аналізу якісного
складу НПП керівництвом ЗВО. Під час фокус-групи з НПП та керівником навчального відділу зазначено, що вони
проводять відкриті заняття, на яких присутні НПП, представники деканату, адміністрації. Серед критеріїв
оцінювання занять були зазначені повнота викладення матеріалу, структурування лекції, використання
техніч.засобів або програм, термінологія, зв’язок із аудиторією. На засіданні кафедри відбувається обговорення
відкритих занять

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Конкурсний відбір НПП здійснюється на конкурентних засадах. Процедура добору НПП є прозорою. Заклад вищої
освіти преміює кращих викладачів з рейтингу та стимулює НПП за публікації у Scopus та Web of Science за умови
підвищення індексу Гірша ЗВО. Наявне активне залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього
процесу на ОП “Економіка”. В створена наглядова рада та ГО «Асоціація випускників Таврійського державного
агротехнологічного університету» з метою надання допомоги щодо підвищенню якості освітньої діяльності.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.
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Участь роботодавців в проведенні аудиторних занять на ОП “Економіка” носить епізодичний характер,
обмежуючись лише однією лекцією в рамках окремих навчальних дисципліни. Рекомендації: Забезпечити
формування системної взаємодії залучення роботодавців до аудиторних занять за ОП “Економіка”.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Процедура добору НПП в ТДАТУ є чіткою, зрозумілою та здійснюється на конкурентних засадах. В ЗВО створені
умови постійного підвищення викладацької майстерності НПП, які приймають участь у програмах міжнародних та
вітчизняних стажувань, публікації у фахових та наукометричних (зокрема, Scopus та Web of Science) виданнях тощо.
З метою підвищення якості освітньої діяльності в ТДАТУ створена наглядова рада та ГО «Асоціація випускників
Таврійського державного агротехнологічного університету». Участь роботодавців в проведенні аудиторних занять на
ОП “Економіка” носить фрагментарний характер. Зазначений недолік не є суттєвими і не впливає на якість
освітнього процесу. ЕГ констатує загалом відповідність за критерієм 6 на рівні В.

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.

Фінансові ресурси забезпечуються за рахунок коштів державного бюджету та коштів, отриманих за надання освітніх
послуг, проведення наукових досліджень та іншого фінансування (https://cutt.ly/nRsPIxw), що не заборонено
законом України. За даною ОП навчаються 10 здобувачів на першому курсі та 7 на другому курсі. Вартість навчання
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб складає 12475 грн. На першому курсі із 10 здобувачів, 5 за
державним замовленням (https://cutt.ly/TRsAsbk). На основі аналізу фінансової звітності ЗВО за 2020 р.,
розміщеною на веб-сторінці ТДАТУ (https://cutt.ly/kRsPJbj), ЕГ відзначає наявність внесків меценатів, так "від
отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків" ЗВО отримало 1552066 грн. Від підприємств, організацій,
фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження
для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у
приватній власності фізичних або юридичних осіб було отримано 290778 грн. відповідно. Під час фокус-групи
керівництво ЗВО зазначило, що такі фінансові показники дають змогу ЗВО вчасно оновлювати та покращувати
матеріально-технічну базу у тому числі за даною ОП. Для ОП в 2020 р. придбано – 2 WEB-камери, 2 колонки, 2
фліпчарти, 1 проектор; а в 2021 р. – 13 комп’ютерів та 1 LED TV; три комп’ютери, 1 LED TV; акустична система, 2
бездротові радіомікрофони, 1 висувний екран. На запит ЕГ щодо надання договорів про використання ліцензійного
ПЗ за ОП, було зазначено, що для здійснення освітньої діяльності використовується наступне програмне
забезпечення: Управління невеликою фірмою для України, Зарплата і Управління Персоналом для України,
Управління торговим підприємством для України, Управління виробничим підприємством для України, комплекс
ПЗ BAS, UA-Бюджет. Вищезазначена ПЗ використовується ЗВО на безкоштовно згідно Меморандуму ТДАТУ із
Всеукраїнською ГО «Спілка автоматизаторів бізнесу». Також за даною ОП використовуються безкоштовне
ліцензійне ПЗ LibreOfice 3, Acrobat Reader DC, Maple 5. Для реалізації освітнього процесу використовується
платформа Moodle, відеозв’язку Zoom. В процесі огляду матеріально-технічної бази було встановлено, що для
забезпечення розвитку soft skills у здобувачів було організовано та обладнано інтерактивну аудиторію. Кожна
аудиторія закріплена за кафедрою бізнес-консалтингу та туризму обладнана мультимедійними технологіями для
проведення презентацій та перегляду навчальних відео. У ЗВО діє бібліотека, що надає безкоштовний доступ
здобувачам та викладачам до своїх фондів. Шляхом інтерв’ювання здобувачів було встановлено, що вони задоволені
освітніми умовами, та відзначають, значний рівень комунікації представників ЗВО у питанні поліпшення умов
навчання. Здобувачі зазначили, що вони активно користуються електронною базою (https://cutt.ly/4RsSvyG) та
фаховою літературою із фондів бібліотеки.

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.

Здобувачі та НПП під час інтерв'ювання зазначили, що мають вільний та безоплатний доступ до інформаційних
ресурсів та інфраструктури ЗВО. У ТДАТУ працює безкоштовний wi-fi. А за потреби здобувачі можуть безкоштовно
скористатися ПК із комп’ютерних класів для написання кваліфікаційних та наукових робіт. Фонди бібліотеки є
цілком достатніми, для забезпечення освітніх потреб за даною ОП. В період карантинних обмежень освітній процес
відбувається за допомогою безкоштовного ресурсу для проведення онлайн конференцій (Zoom), та освітнього
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порталу на базі Moodle (https://cutt.ly/sRsSCEo), де зберігаються розгорнуті конспекти лекцій, методичні
рекомендації, тестові завданні для перевірки ступеню засвоєння набутої інформації за дисциплінами, завдання для
самостійної роботи. Важливим аспектом доступу до фондів бібліотеки є наявність електронного репозиторію
http://elar.tsatu.edu.ua/, доступ до якого є цілком безкоштовним та забезпечує безпечний доступ до періодичних
видань в період підвищеної епідеміологічної небезпеки. Під час інтерв'ювання з керівництвом ЗВО та здобувачами
встановлено, що в ТДАТУ діє програма «Зльот відмінників навчання та студентського активу ТДАТУ»
(https://cutt.ly/PRsDula) за якою кращим за рейтингом здобувачам надається безкоштовний відпочинок із
проведенням науково-освітніх заходів на базі спортивно-оздоровчого комплексу «Салют», що знаходиться на
узбережжі Азовського моря.

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.

ЕГ встановлено, що освітнє середовище є цілком безпечним для життя та здоров’я здобувачів. Так у процесі огляду
матеріально-технічної бази ЕГ звернула увагу, що в ЗВО є штатний лікар та медична сестра, а доступ до медичних
працівників може бути досить оперативним. Аудиторії також обладнано аптечками, також в коридорах є пожежні
гідранти, вогнегасники, а на дверях аудиторій є плани та схеми евакуації при пожежі. Безпечність освітнього
середовища для життя і здоров'я здобувачів було підтверджено здобувачами та представниками органів
студентського самоврядування під час інтерв'ювання. Шляхом інтерв'ювання НПП та гаранта ОП було встановлено,
що в період карантину ЗВО за даною програмою цілком здатне забезпечити належний рівень якості наданих
освітніх послуг для здобувачів в умовах змішаного та дистанційного навчання (середовище освітнього порталу та
відеозв'язку Zoom). Для забезпечення моніторингу та покращення охорони праці в ЗВО діє Відділ охорони праці
http://www.tsatu.edu.ua/vop/. Для захисту прав здобувачів в ЗВО діє профком студентів та НПП
(https://cutt.ly/rRsDICW). Для забезпечення психічного здоров’я в ЗВО діє штатний психолог
(https://cutt.ly/IRsDAtC).

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

Під час фокус-групи зі здобувачами вищої освіти, ЕГ встановила, що освітня підтримка здобувачів здійснюється на
належному рівні. Зокрема, освітня підтримка здобувачів НПП здійснюється за рахунок використання соціальних
мереж (https://www.facebook.com/tsatu.edu.ua), електронної пошти, месенджерів та мобільного зв'язку. А, з
деканатами та іншими структурними підрозділами така підтримка реалізується через електронну пошту, мобільний
зв'язок та месенджери. Організаційна підтримка здобувачів з приводу адміністративних питань здійснюється
працівниками деканату, бухгалтерії, ректорату або інших структурних підрозділів ЗВО. Також організаційна
підтримка здобувачів, забезпечується органами студентського самоврядування. Зокрема, студентська рада
факультету представляє побажання та зауваження здобувачів під час періодичного перегляду ОП. Інформаційна
підтримка здійснюється через сайт ЗВО (http://www.tsatu.edu.ua/), інтерфейс якої є структурований та інтуїтивно
зрозумілий. Інформація на веб-сторінці ЗВО є достатньою та актуальною. За Доступ до інформації що безпосередньо
стосується ОП реалізується через освітній портал та консультації із викладачами, які в період дистанційного
навчання надаються за допомогою застосунку Zoom. Під огляду матеріально-технічної бази, ЕГ відзначає наявність
інформаційних стендів, які знаходяться біля кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму. Інформація, яка
розміщена на стендах стосується характеристики ОП “Економіка”, розкладу занять, графіку-консультацій,
профорієнтаційних матеріалів. В період проведення навчання в дистанційному форматі комунікація із органами
студентського самоврядування здійснюється через старостат та соціальні мережі та за телефонами зазначеними на
сторінці ЗВО (https://cutt.ly/CRsJRTq) шляхом інтерв’ювання було також з’ясовано, що здобувачі знають про шляхи
комунікації та за потреби користуються ними. Консультативна та соціальна підтримка включає індивідуальну
взаємодію викладачів із здобувачами. В ЗВО кожна група має куратора, який щотижня проводить кураторські
години (https://cutt.ly/YRsD3w9). Комунікація студентства із адміністрацією ЗВО відбувається через органи
студентського самоврядування, а саме через студентську раду факультету (https://cutt.ly/ORsD5Qu) та профбюро
студентів (https://cutt.ly/ORsFqDL). Для відстоювання законних прав здобувачів, та покращення комунікації в ЗВО
діє студентський омбудсмен. Крім того, соціальну підтримку здобувачам надає профбюро студентів, захищаючи їх
соціальні та освітні права у тому числі й здобувачів із особливими освітніми потребами. За потреби у передбачених
законом випадках, здобувачі також мають право, отримати соціальну допомогу, або соціальну стипендію.
Персоналізовану консультативну підтримку здобувачі можуть отримати в практикуючого психолога
(https://cutt.ly/xRsJgW0), лікаря та медичної сестри.

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

Під час огляду матеріальної бази, ЕГ переконалася, що ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту
особам з особливими освітніми потребами. Зокрема, доступ осіб з особливими освітніми потребами реалізується за
рахунок використання шрифтів Брайля, пандусів, вантажних ліфтів, що дають змогу мати фізичний доступ до
освітнього процесу. На вході в корпус, де проходить навчання за даною ОП встановлено кнопку виклику чергового,
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який в разі потреби допомагає особам з особливими потребами. А в бібліотеці є спеціально обладнані місця із
комп’ютерною технікою з інтернетом, що забезпечує доступ здобувачів із особливими освітніми потребами до
інформації, навчальної та наукової літератури. Аудиторії обладнані мультимедійною технікою, що створ.є
можливості проводити заняття дистанційно. Освітній портал дає змогу здобувачам із особливим освітніми
потребами отримати доступ до текстів лекцій в електронному вигляді, та за потреби отримати консультацію за
системою зворотного зв’язку на освітньому порталі, інструкції, до користування яким, є на сторінці ЗВО
(https://cutt.ly/TRsKvaB). Серед здобувачів ОП “Економіка” осіб з особливими потребами не має.

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.

Для вирішення конфліктних ситуацій в ЗВО сформованого чітку та зрозумілу систему вирішення конфліктних
ситуацій, що регламентується нормативним документом “Порядок процедури врегулювання конфліктних ситуацій
та розгляду скарг, пов’язаних з сексуальним домаганням, дискримінацією та корупцією учасників освітнього
процесу” ТДАТУ (https://cutt.ly/TRsKI39). Для унормування розгляду скарг в ЗВО діє положення “Про розгляд
студентських звернень та скарг у ТДАТУ імені Дмитра Моторного” (https://cutt.ly/5RsKJ0i). Дані нормативні
документи знаходяться у відкритому доступі на веб-сторінці ЗВО. Шляхом інтерв’ювання, здобувачів було
встановлено, що вони знають про процедуру вирішення конфліктних ситуацій, проте через відсутність прецедентів
пов’язаних із з сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією вони не застосовували потрібний
інструмент. Нагляд за законністю реалізації освітнього процесу в ТДАТУ здійснює студентський омбудсмен (на
момент проведення експертизи, сторінка, яка надає інформацію стосовно студентського омбудсмена, є застарілою і
не відображає реальної інформації про особу, яка нещодавно обіймає цю посаду. Колишній омбудсмен, який
сьогодні є головою студентської ради, зазначив, що така невідповідність пов'язана нещодавніми кадровими
змінами). Для запобігання корупції в ЗВО створено інструмент збору скарг за телефоном та електронною поштою,
інформація про контакти наведено на сторінці ЗВО (https://cutt.ly/8RsK28h). Шляхом інтерв'ювання, було встано,
що в ТДАТУ дію також скринька довіри, з допомогою якою здобувачі можуть на умовах анонімності зазначити свої
скарги у випадку пов’язаному із конфліктними ситуаціями (у т.ч. корупцією, булінгом, дискримінацією чи
сексульними домаганнями). Для відстоювання прав здобувачів у конфліктних ситуаціях також наявна посада
студентського омбуцмена. Для запобігання конфліктних ситуацій в ЗВО пропагуються дотримання кодексу честі
ТДАТУ (https://cutt.ly/2RsLo1a) та кодексу академічної доброчесності (https://cutt.ly/eRsLsZV). Шляхом
інтерв’ювання здобувачів та представників академічної спільноти було встановлено, що в ЗВО сформована
атмосфера академічної доброчесності, інклюзивності та толерантності до всіх учасників освітнього процесу.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильними сторонами у контексті Критерію 7 є достатній рівень матеріально-технічної бази ЗВО, що забезпечує
навчальний процес. Також ЗВО намагається якісно організувати життя здобувачів з особливими потребами
(пандуси, спеціальні ліфти і вбиральні). Активна робота щодо психологічної підтримки здобувачів вищої освіти, а
також здійснення заходів щодо попередження булінгу та насильства. Веб-сторінка ТДАТУ оптимізована для роботи
на портативних девайсах та на ПК із різним форматом дисплея.

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

На веб-сорінці ЗВО міститься застаріла інформація стосовно особи студентського омбудсмена. Рекомендуємо
провести вкладку студентського омбуцмена на веб-сторінці ЗВО у відповідність.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Матеріально-технічне забезпечення в ЗВО, задовольняє потреби даної ОП. Крім того, створені умови для здійснення
інклюзивності освіти безпосередньо в ТДАТУ або за допомогою застосування дистанційних технологій. Розроблена
чітка та зрозуміла система вирішення конфліктних ситуацій (у т.ч. корупції, булінгу, дискримінації чи сексульних
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домагань). Захист інтересів здобувачів здійснює студентський омбудсмен. Проте веб-сорінці ЗВО міститься застаріла
інформація стосовно його особи. Зазначена слабка сторона не є суттєвою та може бути усунена за результатами звіту
ЕГ. Освітня програма “Економіка” відповідає критерію 7, виявлені недоліки не є суттєвими та можуть бути усунені
відповідно до наданих рекомендацій.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регламентовано положеннями:
«Про освітні програми в ТДАТУ» (https://cutt.ly/dRfBhEV), «Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти у ТДАТУ» (https://cutt.ly/TRfBlQM). У ЗВО дотримується означена у вищеназваних положеннях процедура
розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП. Результати внутрішнього моніторингу
якості публікуються на веб сторінці ЗВО у вкладці «Якість освіти», що поділяється на дві логічні гілки «Зовнішня
система забезпечення якості вищої освіти» (https://cutt.ly/bRfBP0f) та «Внутрішня система забезпечення якості
вищої освіти» (https://cutt.ly/ZRfBzlg). Обов’язки з моніторингу якості освіти покладено на відділ моніторингу якості
освітньої діяльності (https://cutt.ly/tRfBQLG). За результатами внутрішнього моніторингу формуються аналітичні
звіти опитувань: здобувачів (https://cutt.ly/xRfBPdL), випускників, (https://cutt.ly/GRfBKw8), роботодавців
(https://cutt.ly/pRfBKzf), викладачів (https://cutt.ly/GRfBVDQ) та публікуються у відкритому доступі на веб-сторінці
ЗВО. За результатами останнього перегляду ОП було скорегового мету, фокус та особливості ОП; змінений ПРН16
(ПРН запропонований ЗВО); змінено 4 ОК; змінено кількість кредитів за ОК. Внесені зміни були запропоновані як
внутрішніми, так і зовнішніми стейкголдерами під час обговорення проєкту ОП. Зокрема до групи розробників ОП
«Економіка», що вступила в дію 1.07.2021 (https://cutt.ly/xRfB4Cx) входила представник роботодавців Дмитрова К.
та дві здобувачки другого курсу Шеремет Ю. і Чучман Ю. До громадського обговорення ОП загалом було залучено
11 представників роботодавців та бізнесу, 5 представників академічної спільноти з інших ЗВО, що засвідчено
протоколі відкритої зустрічі стейкголдерів зі спеціальності 051 “Економіка” від 21.04.21 (https://cutt.ly/wRfBCUI).
Також документально підтвердженим є факт залучення представників студентської ради факультету до перегляду
ОП «Економіка» (https://cutt.ly/iRfBMGR), що було підтверджено під час інтерв’ювання. Шляхом інтерв’ювання
здобувачів та роботодавців було підтверджено їх активне залучення до формування та періодичного перегляду ОП.
Під час проведеного аналізу НП та ОП «Економіка», ЕГ звертає увагу на те, що НП 2021-2023 рр., який розміщений
на сайті окрім гербової печатки не має зазначеного номеру протоколу Вченої ради ТДАТУ і дати. У п.2.1 переліку
компонент ОП 2020 не коректно відображено обсяг загального навантаження за обов’язковою (58 замість 68
кредитів ECTS) та вибірковою частиною підготовки (32 замість 22 кредити ECTS). ОП 2021 та НП на 2021-2023 н.р.
затверджені одним номером протоколу Вченої ради ТДАТУ, проте різними датами. ОП затверджена протоколом
№8 від 28.05.2021, а НП протокол №8 від 24.05.2021, що є порушенням п.2.25 положення «Про організацію
освітнього процесу у ТДАТУ» (https://cutt.ly/vEJOSYz); п.1.2 положення «Про освітні програми…»
(https://cutt.ly/5EJO6SQ).

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.

Здобувачі та студентське самоврядування безпосередньо залучені до формування та періодичного перегляду ОП.
Шляхом інтерв’ювання було підтверджено активну участь студентського самоврядування у обговоренні та
періодичному перегляді ОП, що також підтверджується відповідними документами та протоколами, наведеними у
вкладці ОПП “Економіка” (магістр) на веб-сторінці факультету економіки та бізнему (https://cutt.ly/TRfNqSD).
Шляхом інтерв’ювання здобувачів було також підтверджено, що здобувачки другого (магістерського) рівня освіти
Шеремет Ю. і Чучман Ю. входять до складу групи розробників ОП «Економіка» та надавали свої рекомендації, з
огляду на здобуті в ході дуальної навчання знання. Також було підтверджено, що їх пропозиції було враховано при
модернізації ОП в 2021 р. Здобувачі під час інтерв'ювання зазначили, що цілком задоволені рівнем викладання за
даною ОП, проте на їх думку обсяг прикладних навичок, що вони отримують в ході навчання можна покращити.

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

Роботодавці приймають безпосередню участь в обговоренні проєкту ОП під час проведення в ЗВО круглих столів
(відкритої зустрічі стейкголдерів) (https://cutt.ly/LRfNy1j). До розробників ОП входили по одному представнику
роботодавців: 2021р. – Дмитрова К.В. (начальник економічного відділу ТОВ «ТЕПЛО - МЕЛІТОПОЛЬ»), 2020 р. –
Бородіна В.А. (економіст ТОВ «Тепло – Інвест «Таврія»). Шляхом інтерв’ювання, було підтверджено, що
роботодавці надають свої рецензії та пропозиції щодо ОП. Вони зазначили, що цілком задоволені рівнем підготовки
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП “Економіка” та вбачають перспективи у подальшій
співпраці із ТДАТУ та випускниками даної ОП. Значна частина роботодавців, також запевнила, що сьогодні дійсно
існує попит, на випускників даної ОП. ЕГ звертає увагу на те, що на думку роботодавців, конкурентною перевагою
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здобувачів ОП “Економіка” є їх широка спеціалізація, що дозволяє швидко адаптуватися до вимог сучасного бізнесу
у різних сферах економіки (не лише сільському господарстві) та за потреби набувати вузькоспеціалізованих знань.
Деякі представники роботодавців під час інтерв'ювання зазначили, що на даний момент у них проходять навчання
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за дуальною формою. Крім того, роботодавці залучаються до
опитувань щодо задоволеністю якістю підготовки фахівців за ОП “Економіка” (https://cutt.ly/3RgeK2q). Відділ
внутрішнього моніторингу якості освіти проводить також щорічні опитування роботодавців (https://cutt.ly/gRfNplT).
За результатами опитування, здійснюється аналіз отриманих результатів. ЕГ група звертає увагу, що в ході
наведеного вище опитування було проаналізовано 4 анкети роботодавців (https://cutt.ly/jRfNhsS). На думку ЕГ мала
вибірка респондентів ставить під сумнів коректність такого опитування, але попри це ЕГ під час інтерв’ювання
переконалась у зацікавленості роботодавців даною ОП, та їх активній участі в розробці, затвердженні та
рецензуванні ОП «Економіка».

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

В ЗВО існує практика збирання, аналізу та врахування кар'єрного шляху випускників освітніх програм. Обов’язки із
збирання інформації щодо кар’єрного шляху випускників покладено на відділ зв’язку з виробництвом. Такий
моніторинг здійснюється із залученням кураторів, НПП та працівників деканату. Також в ЗВО здійснюється
профорієнтаційна робота, та співпраця із роботодавцями для забезпечення соціального захисту молодих
спеціалістів. ЕГ звертає увагу, що в ЗВО створено ГО «Асоціація випускників Таврійського державного
агротехнологічного університету», які всебічно сприяють підвищенню якості освітньої діяльності
(https://cutt.ly/nRgyDjx). Проте за даною ОП ще не було жодного випуску. Тому відповідного збору даних не
відбувалося. Інформацію, про рівень задоволеності випускників освітніми результатами формується за рахунок
проведення анкетування (https://cutt.ly/oRfNl0M), за результатами якого проводиться аналіз сильних та слабких
сторін ОП відділом внутрішнього моніторингу якості освіти (https://cutt.ly/6RfNbpO).

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

Система забезпечення якості освітньої діяльності в ТДАТУ передбачає вчасне реагування на виявлені недоліки за
рахунок збору фітбеку, шляхом опитування та анкетування всіх стейкголдерів, здійснення аналізу отриманих
відгуків та формуванні на їх основі висновків, щодо якості освітнього процесу. Результати аналітичної роботи
внутрішнього моніторингу якості публікуються на веб-сторінці ЗВО та беруться до уваги у процесі періодичного
перегляду ОП. Роботодавці через тестування та опитування з використанням гугл форми надають свій звіт про
очікування та побажання стосовно результатів ОП “Економіка” за результатамитаких опитувань формується
аналітичний звіт звіт (https://cutt.ly/3RgeK2q). За результатами внутрішнього моніторингу якості освіти НПП
(анкета «якість освітньої програми»), що було проведено впродовж 2020-2021 навч. року, зазначається
одностайність викладачів щодо потреби “ввести до освітнього процесу – макроекономічна політика, стратегічний
розвиток суб’єктів економічної діяльності” (https://cutt.ly/6RgiR2K). У висновках до результатів моніторнгу
зазначається, що “пропозиції академічної спільноти щодо запровадження навчальних дисциплін враховані в
модернізованій ОПП «Економіка» 2021р. у повному обсязі – до обов’язкових компонентів циклу професійної
підготовки введено дисципліни «Макроекономічна політика» та «Стратегічне управління розвитком суб’єктів
господарювання»”. ЕГ звертає увагу, що ОК5 “Макроекономічна політика” (6 кредитів ECTS) уже була обов'язковою
змістовною складовою ОП “Економіка”, що затверджена в 2020 р. (https://cutt.ly/WRgooOS). В модернізований ОП,
що була затверджена в 2021 р. “Макроекономічна політика” змінила свій порядковий номер на ОК4 і обсяг - 5
кредитів ECTS. А ОК “Стратегічне управління розвитком суб’єктів господарювання”, з’явилась в модернізованій ОП
2021 р. (https://cutt.ly/nRgo51G). Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти є важливою складовою
системи забезпечення якості ЗВО, що здійснюється через їх анкетування щодо виявлення недоліків в ОП
(https://cutt.ly/DRgaG8R) та освітній діяльності з реалізації ОП (https://cutt.ly/JRgaPSa). На сайті ЗВО розміщені
результати опитування здобувачів у другому семестрі 2020-2021 н.р. На основі аналізу результатів опитування, ЕГ
відзначає 100% участь здобувачів в процесі опитування та високий їх рівень задоволення як ОП (71-90%), так і
освітньою діяльністю з реалізації ОП (71,4% до 100%).

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

Акредитація ОП «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти є первинною, тому попередніх звітів ЕГ
щодо даної ОП не було. Під час інтерв’ювання керівництво ЗВО зазначила, що під час формування даної ОП було
враховано недоліки виявлені акредитаційної експертизи ОП «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти (https://cutt.ly/zRfNAgP). Наприклад, за результатами експертизи в ЗВО розроблене та впроваджене
положення «Про порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти ТДАТУ отриманих у
неформальній та інформальній освіті» (https://cutt.ly/8RfNFCg). Крім того, навчання за дуальною формою навчання
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набуло нового організаційного механізму (укладання тристоронньої угоди між підприємством, університетом і
здобувачем), оформлення індивідуального графіку навчання та його щосеместрової атестації.

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

В академічній спільноті ТДАТУ сформована культура якості, що базується на дотриманні академічної доброчесності
із урахуванням отриманого фітбеку від внутрішніх та зовнішніх стейкголдерів. А періодичний перегляд та
модернізація ОП сприяє динамічному розвитку та покращенню якості освітнього процесу. Важливе місце в
структурі системи забезпечення якості освіти займає відділ внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності,
який за рахунок перманентного моніторингу та формування аналітичних звітів допомагає якісно оцінити вплив
змін після висловлення пропозицій та зауважень всіх стейкголдерів. Реалізація політики академічної доброчесності
за ОП «Економіка» відбувається за рахунок роз’яснювальної роботи НПП та адміністрації ЗВО, а також здійснення
моніторингу кваліфікаційних робіт на академічний плагіат та коректне оформлення цитувань. Проте шляхом
інтерв’ювання було встановлено, що система Unicheck якою здійснюється перевірка на плагіат, застосовується лише
тестування кваліфікаційних та наукових робіт здобувачів, в той час як звіти з практик, реферати та самостійні роботи
здобувачів залишаються поза увагою осіб, що перевіряють роботи на доброчесність. Керівництво ЗВО вказало, що
така вибірковість в першу чергу пов’язана із необов’язковістю подібних перевірок та високою вартістю (у т.ч.
значною трудомісткість) для ЗВО. ЕГ звертає увагу, що під час інтерв'ювання здобувачів не всі могли надати
коректну інформацію, про мінімальний допустимий процент авторського тексту у кваліфікаційній роботі з метою
допущення її до захисту.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Відділом внутрішнього моніторингу якості узагальнено та проаналізовано велий масив інформації, яка була
отримана під час опитування різних груп стейкголдерів (здобувачів, роботодавців, НПП). За результатами
опитування узагальнено рекомендації та побажання на основі яких була розроблені пропозиції щодо покращення
ОП та освітньої діяльності за ОП.

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

В ОП, що затверджена в 2020 р. допущені помилки у загальному підрахунку кількості кредитів за обов'язковою та
вибірковою частиною. Рекомендація: В подальшому більш уважно ставитись до підрахунку загальної кількості
кредитів і відображенні їх в ОП. У НП на 2020-2022 рр. відсутні необхідні елементи, що вказують на їх
затвердження (номер протоколу і дати затвердження Вченої ради). ОП та НП на 2021-2023 рр. затверджені одним
номером протоколу, проте різними датами (НП затверджений раніше за ОП). Рекомендація: Відображати в НП дату
та час їх затвердження Вченою радою ЗВО, що вказуватиме на його легітимність. Узгодити час затвердження ОП та
НП відповідно до внутрішніх нормативних документів. Спостерігається низький рівень охоплення роботодавців під
час проведення опитувань відділом внутрішнього забезпечення якості освіти. Рекомендація: Збільшити охоплення
респондентів для поліпшення якості подібних опитувань. Не всі здобувачі другого (магістерського) рівня вищої
освіти ОП “Економіка” володіють інформацією щодо допустимої межі унікальності їх кваліфікаційних робіт.
Рекомендація: Активізувати популяризацію дотримання принципу академічної доброчесності у письмових роботах.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

У ЗВО широко розповсюдженою є практика збирання та обробки даних різних стейкголдерів про стан та
перспективи розвитку ОП, що сприяє реалізації політики внутрішнього забезпечення якості освіти. Представники
відділу внутрішнього моніторингу якості залучаються до обговорення проєктів ОП. Політика доброчесності в ТДАТУ
реалізується через проведення роз'яснювальної роботи, а запобігання академічного плагіату забезпечується
перевіркою робіт системою Unicheck. В ОП, що затверджена в 2020 р. допущені помилки у загальному підрахунку
кількості кредитів за обов'язковою та вибірковою частиною. Також у НП на 2020-2022 рр. відсутні необхідні
елементи, що вказують на їх затвердження (номер протоколу і дати затвердження Вченої ради). ОП та НП на 2021-
2023 рр. затверджені одним номером протоколу, проте різними датами (НП затверджений раніше за ОП). ОП
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“Економіка” відповідає критерію 8, виявлені недоліки не є суттєвими та можуть бути усунені відповідно до наданих
рекомендацій.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу визначені в наступних
положеннях: «Про проектні групи з розроблення, започаткування та супроводження освітніх програм у ТДАТУ»
(https://cutt.ly/CRfNZ5r), «Про організацію освітнього процесу у ТДАТУ» (https://cutt.ly/vEJOSYz), «Про освітні
програми в ТДАТУ імені Дмитра Моторного» (https://cutt.ly/WRfNVRD). Процес розроблення, затвердження та
періодичного перегляду з метою оновлення або модернізації ОП відповідно до інтересів всіх груп стейкголдерів
регламентується п.3.1, 41-4.2 положенням «Про освітні програми в ТДАТУ імені Дмитра Моторного»
(https://cutt.ly/WRfNVRD). Зазначена процедура розроблення, затвердження та періодичного перегляду ОП є
чіткою та зрозумілою. ЕГ звертає увагу, що відповідно до структури ОП (регламентована п.3.2 положення “Про
ОП...”) зазначається термін дії ОП. На основі аналізу ОП затверджених в 2020 та 2021 роках, термін їх дії відповідає
строку навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти - 1 р. 6 м. (п.2.4 положення «Про організацію
освітнього процесу у ТДАТУ»). Наступний набір здобувачів здійснюється після проходження процедури моніторингу
та оновлення/модернізації попередньої ОП. Не пізніше, ніж за місяць до впровадження нової ОП випускова
кафедра проводить методичний семінар щодо розгляду змісту ОП з оформленням відповідного протоколу,
організовує публічне інформування про ОП, організовує обговорення освітньої програми зі стейкголдерами (факт
проведення яких закріплюється документально), подає проєкт ОП на експертизу до відділу моніторингу якості
освітньої діяльності ТДАТУ. Відділ моніторингу якості освітньої діяльності ЗВО здійснює внутрішню експертизу ОП,
рішення щодо якої оформлюється протоколом. Випускова кафедра отримує зовнішні рецензії/відгуки
стейкголдерів (п.3.1.4 положення “Про ОП...”). Усі групи скейкголдерів (здобувачів вищої освіти, представники
академічної спільноти, роботодавці, випускники ЗВО тощо) активно залучаються до процесу розроблення,
затвердження та періодичного перегляду ОП. Здобувачі вищої освіти та роботодавці входять до груп розробників
ОП, що було також підтверджено шляхом інтерв'ювання. Інформація наведена на веб-сторінці ЗВО та факультету є
достатньою для отримання вичерпної інформації щодо періодичного перегляду ОП. Окрім веб-сторінки здобувачі
також отримують необхідні роз’яснення від кураторів, а для забезпечення законних прав здобувачів на участь в
покращенні освітнього процесу в ЗВО діє студентська рада та студентський омбудсмен.

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.

Шляхом інтерв'ювання встановлено, що проєкт ОП “Економіка” другого (магістерського) рівня вищої освіти
публікується на сайті ЗВО не пізніше ніж за місяць до її затвердження з метою публічного обговорення (п. 3.1.4
положення «Про освітні програми в ТДАТУ імені Дмитра Моторного» (https://cutt.ly/WRfNVRD)). При
затвердженні змін враховуються зауваження та побажання всіх стейкголдерів (протоколи відкритої зустрічі
стекголдерів із спеціальності 051 “Економіка” https://cutt.ly/tRkw0kT, https://cutt.ly/FRkw6Z1) та аналітичні дані
відділу внутрішнього моніторингу якості освіти ТДАТУ (протоколи засідання відділу моніторингу:
https://cutt.ly/pRkwzRI, https://cutt.ly/gRkwWxe). На основі аналізу положень, що регламентують процес
затвердження з метою оновлення чи модернізації ОП, ЕГ зазначає, що на момент проведення акредитаційної
експертизи ОП “Економіка” не настав час оприлюднення проєкту ОП “Економіка” для набору в 2022-2023 н.р. на
сайті ЗВО.

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.

Вся необхідна інформація для внутрішніх та зовнішніх стейкголдерів стосовно ОП (включаючи її цілі, очікувані
результати навчання та компоненти) в достатньому обсязі знаходиться в публічному доступі на веб-сторінці ЗВО
(сторінка факультету економіки та бізнесу - кафедра бізнес-консалтингу та міжнародного туризму - навчання - ОПП
“Економіка” (магістр), https://cutt.ly/SRkudEH). РПНД та силабуси обов'язкових ОК розмішені на сторінці ЗВО
https://cutt.ly/kRIBSvI. За вибірковими ОК наявні лише силабуси https://cutt.ly/ORIBIcL. ЕГ звертає увагу, що в
положенні “Про програму навчання…силабус” (https://cutt.ly/URYc4mU) існує невідповідність між сутністю
силабусу (п.1.2) та його структурою (п.2.1). Так, силабус визначений як “документ…в ньому представляються
процедури (у т.ч. стосовно deadlines і принципів оцінювання), політики і зміст курсу... Силабус включає в себе
анотацію курсу, мету (компетентності), перелік тем, матеріали для читання, правила стосовно зарахування
пропущених занять. На відміну від робочого тематичного плану і навчально-методичного комплексу дисципліни,
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силабус створюється для студента”. Проте в п.2.1 структура силабусу не передбачено “принципів оцінювання”, а в
п.2.2.5 зазначено, що “в залежності від робочого НП з даної ОП кількість і назви лекційних занять, приведені у
силабусі, можуть відрізнятися від робочої програми”. А силабуси ВК, що розміщені на сайті ЗВО є єдиним
доступним джерелом інформації щодо системи оцінювання та кількості годин, які відводяться на їх вивчення. Під
час інтерв'ювання гарант та НПП зазначили, що структура ОК та система оцінювання, представляється в ході
презентації ВК та на першому занятті.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Рівень публічності нормативної бази, задовольняє інформаційні потреби внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів та
надає їм можливість прямо або опосередковано впливати перегляд ОП з метою оновлення або модернізації.

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

Низький рівень інформативності силабусів та відсутність у вільному доступі на сторінці ЗВО РПНД для вибіркових
ОК. Рекомендація: розмістити на сторінці ЗВО РПНД для вибіркових ОК, де буде зазначено систему та критерії
оцінювання.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Інформація, що розміщена у вільному доступі на сайті ЗВО задовольняє потреби стейкголдерів. Проте процедура та
критерії оцінювання за ВК ускладнені через відсутність РПНД даних ОК на сторінці ЗВО та відсутності інформації у
силабусах. У глосарії положення “Про програму навчання…силабус” зазначено, що це нормативний документ, який
має містити строки та “принципи оцінювання”, проте у структурі силабусу, що зазначений далі в положенні,
відсутня дана складова. Враховуючи рівень публічності інформації щодо ОП, ступінь залученості стейкголдерів до
формування та модернізації ОП, ЕГ дійшла згоди щодо відповідності ОП рівню В за критерієм 9, а надані
рекомендації можуть бути виправлені в короткий термін.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки
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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

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Ковтонюк Катерина Володимирівна

Члени експертної групи

Дядик Тетяна Василівна

Орлик Михайло Васильович
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