
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного

Освітня програма 23049 Готельно-ресторанна справа

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

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 23049

Назва ОП Готельно-ресторанна справа

Галузь знань 24 Сфера обслуговування

Cпеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Коротун Сергій Ігорович, Буняк Олена Василівна, Карпенко Юрій
Вікторович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 16.12.2021 р. – 18.12.2021 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/samoocinjuvannja-hotelno-
restoranna-sprava.pdf

Програма візиту експертної групи http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/prohrama-vizytu-hrs.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

Освітньо-професійна програма (далі – ОП) має свої чітко виражені регіональні особливості які проявляються в
гармонійному поєднанні таких аспектів: ОП передбачає ґрунтовну міждисциплінарну та багатопрофільну
підготовку фахівців, практичну підготовку на базі власних навчально-наукових лабораторій, навчального кафе,
закладів готельно-ресторанної сфери. Залучення практичних фахівців готельного та ресторанного бізнесу до
освітнього процесу. Цілі ОП корелюються з місією та Стратегією розвитку Таврійського державного
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (далі – ТДАТУ, Університет), що сприяє формуванню
світогляду й життєвої активності, розширює уявлення здобувачів вищої освіти (далі – ВО) про готельно-ресторанну
сферу. Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності, а програмні результати навчання (далі – ПРН) чітко
корелюються з потребами різних категорій стейкхолдерів. Заслуговує на увагу те, що ОП реально забезпечує процес
формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів, а вживані форми і методи навчання базуються на
врахуванні студоцентрованого підходу і принципів академічної свободи. В Університеті сформована політика і
стандарти дотримання академічної доброчесності, ефективно використовуються технологічні засоби виявлення
академічного плагіату. Освітній процес забезпечують науково-педагогічні працівники (далі – НПП) з відповідною
академічною та професійною кваліфікацією. В ТДАТУ наявні можливості для професійного розвитку і підвищення
викладацької майстерності, зокрема «Вища школа педагогічної майстерності», функціонує дієва система
морального та матеріального заохочення НПП. При розробці ОП було передбачено фокусування уваги на
навчальних досягненнях та отриманні практичних навичок, які мають стати основою кваліфікації, як ключового
індикатора компетентності здобувача ВО. На стадії визначення цілей ОП та ПРН було залучено усі категорії
стейкхолдерів. Методи навчання та викладання на ОП дають змогу досягти ПРН та набути відповідних
компетентностей. На ОП застосовується дуальна форма освіти, що завдяки поєднанню навчання в Університеті та на
підприємстві, де є можливості ознайомитися із сучасними технологіями чи «секретами» фаху в умовах реального
виробництва, але й прийняти рішення про свій подальший кар’єрний шлях та підвищити свої шанси на
працевлаштування здобувачів ВО на ОП. До наукової діяльності через 18 студентських наукових гуртків випускової
кафедри активно залучаються здобувачі ВО. Разом з тим експертною групою (далі – ЕГ) виявлено низку недоліків
та висловлено зауваження, які потребують подальшого врахування та усунення, однак не знижують високої оцінки,
яку ЕГ колегіально надає ОП за сукупністю Критеріїв оцінювання якості вищої освіти.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ОП має сильні сторони та позитивні практики, які зазначені за кожним критерієм оцінювання якості, колегіально
ЕГ визначеними та підтвердженими фактами. Відповідне узагальнення сильних сторін та позитивних практик
наступне: 1) цілі ОП чітко сформульовані, відповідають місії та стратегії Університету; врахування
студентоцентрованого підходу та інтересів стейкхолдерів; 2) зміст ОП має чітку структуру, включені до неї ОК
складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та ПРН. ОП має
практико-орієнтоване спрямування, акцент на багатопрофільну підготовку фахівців, практичну підготовку на базі
власних навчально-наукових лабораторій, навчального кафе, закладів готельно-ресторанної сфери регіону. ОК ОП
дозволяють забезпечити набуття здобувачами ВО соціальних навичок за рахунок обов’язкових ОК, зокрема сильно
представлена економічна, управлінська складова; 3) на ОП ефективно функціонує дуальна форма освіти; 4)
достатня кількість договорів для втілення в освітньому процесі академічної мобільності студентів, у тому числі за
кордоном; 5) зміст ОП і ОК систематично переглядається та оновлюється НПП за рекомендаціями роботодавців і
здобувачів ВО, а також за підсумками наукових досліджень у рамках реалізації міжнародних проектів та стажувань
НПП; 6) структуровані та зрозумілі для всіх учасників навчального процесу критерії оцінювання, нормативно-
правову базу щодо контрольних заходів та атестації здобувачів ВО, порядку оскарження результатів оцінювання;
наявність технічних можливостей для перевірки робіт на плагіат, використання різних технологій для проведення
контрольних заходів. Здобувачі ВО та НПП можуть брати участь у тренінгах та інших заходах з питань академічної
доброчесності; 7) викладачі, що забезпечують викладання за ОП за своєю академічною та професійною
кваліфікацією повністю відповідають Ліцензійним умовам, постійно підвищують свою професійну майстерність.
Профільні роботодавці, активно залучені до формування та реалізації ОП, налагоджена співпраця з органами
державної влади та регіональними і всеукраїнськими громадськими об’єднаннями; 8) в Університеті створена
сучасна матеріально-технічна база підготовки здобувачів за ОП. Наявні спеціалізовані лабораторії для проведення
навчальних занять. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я студентів всіх спеціальностей ТДАТУ та
дає можливість задовольнити їх потреби та інтереси. Функціонує психологічна служба; 9) дієва система моніторингу
думки всіх стейкхолдерів, що відображено як в результатах опитувань. Вдосконалення ОП, коригування навчальних
планів, змістового наповнення ОК здійснюється з урахуванням запитів бізнес-середовища шляхом тісної співпраці з
роботодавцями та за допомогою інструментарію опитування; активна участь роботодавців у розробці та
періодичному вдосконаленні ОП відповідно до вимог галузі; 10) правила і процедури регулювання прав та обов’язків
всіх учасників освітнього процесу є чіткими та зрозумілими.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Слабкі сторони ОП та рекомендації щодо її вдосконалення зазначені за кожним критерієм оцінювання якості. ЕГ
колегіально констатує, що виявлені недоліки та зауваження не є суттєвими. Основні рекомендації ЕГ
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узагальнюються наступним чином: 1) ЕГ рекомендує продовжити практику оновлення ОП кожного року з
урахуванням запитів роботодавців, представників галузі, через опитування здобувачів ВО. Задля урахування,
досвіду академічної спільноти доцільним є залучення вітчизняних та іноземних колег для викладання на ОП та
обміну досвідом; 2) в частині дотримання вимог щодо гуманітарної складової рекомендовано доповнити перелік
обов’язкових ОК навчальними дисципліни, які поглиблять критичне осмислення не лише проблем у галузі на межі
галузі знань (наприклад, Світова культура та мистецтво, Історія України); 3) передбачити висхідні освітні
компоненти, для вивчення ОК Проектування готелів і ресторані, наприклад, Інженерна графіка, Громадське
будівництво; 4) з метою популяризації неформальної освіти серед здобувачів ВО рекомендовано внести до силабусів
ОК перелік рекомендованих онлайн-курсів на освітніх платформах, які можуть бути зараховані, як результати
неформальної освіти; 5) не зважаючи на достатнє коло міжнародних проектів, до реалізації яких залученийа
академічна спільнота ЗВО, здобувачі ВО за ОП не приймають участі у міжнародних проектах та академічній
мобільності. Рекомендовано активізувати процес інтернаціоналізації діяльності ЗВО, розширити міжнародну
діяльність, сприяти залученню здобувачів ВО за ОП до академічної мобільності; 6) для популяризації академічної
доброчесності та формування особистісної мотивації для здобувачів ВО, яка має бути частиною внутрішньої системи
забезпечення якості освіти ТДАТУ, доцільно забезпечити оприлюднення повнотекстових кваліфікаційних робіт
здобувачів ВО у репозитарії Університету; 7) за окремими ОК потребує посилення відповідність НПП предметному
полю спеціальності, що варто врахувати у плануванні підвищення кваліфікації та професійної активності
відповідних НПП, а також при формулюванні критеріїв конкурсного добору; 8) зважаючи на те, що в умовах
пандемії навчальний процес великою мірою реалізується на платформі дистанційного навчання, рекомендується
можливість інтеграції у неї програмного забезпечення для відеозв'язку, що дозволить ефективно використовувати
час НПП і студентів при плануванні освітнього процесу; 9) з метою інформування, налагодження зв’язків з
потенційними роботодавцями для подальшого працевлаштування та відслідковування кар’єрного зростання
випускників ОП вважаємо за доцільне розглянути можливість створення вкладки «Випускники» на сайті; 10) з
метою підвищення рівня публічності і прозорості освітнього процесу, для інформування потенційних абітурієнтів
про ОП, подання та врахування пропозицій за даною ОП усіх стейкхолдерів, рекомендовано продумати механізм
забезпечення доступу до навчально-методичної літератури, наукових розробок НПП які забезпечують дану ОП,
наприклад, на сайті випускової кафедри.

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.

Цілі ОП чітко сформульовані і відповідають суспільній місії ТДАТУ: «Підготовка високоосвічених фахівців,
затребуваних на ринку праці, зданих використовувати сучасні технології у практиці господарювання та науковій
діяльності, з високим рівнем національної свідомості, незалежним мисленням та готовністю до навчання протягом
усього життя». Цілі ОП корелюються із «Стратегією розвитку Таврійського державного агротехнологічного
університету імені Дмитра Моторного на 2019-2029 роки» (https://cutt.ly/9Y74w1f), а саме відповідають проектам з
реалізації стратегічного бачення, зокрема в освітній діяльності: модернізація змісту освітнього процесу,
вдосконалення освітніх програм на основі аналізу потреб ринку праці та рекомендацій роботодавців; поєднання
стандартних та нестандартних форм навчання, запровадження індивідуальних траєкторій освітньої діяльності;
протидія академічному плагіату; підвищення ролі школи педагогічної майстерності ТДАТУ; забезпечення
постійного розвитку академічної мобільності здобувачів вищої освіти та викладачів та ін. Під час зустрічей
з’ясовано, що ціль ОП – це підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців для організації
сервісної та виробничо-технологічної діяльності суб’єктів ресторанної та готельної галузі на засадах оволодіння
системою загальних і фахових компетентностей. Підтверджено особливість ОП, яка полягає в тому, що програма
передбачає ґрунтовну міждисциплінарну та багатопрофільну підготовку фахівців, практичну підготовку на базі
матеріально-технічної бази ТДАТУ (https://cutt.ly/SY77zma), навчально-наукових лабораторій випускової кафедри
(https://cutt.ly/MY74Qvz) та закладів готельно-ресторанного бізнесу регіону, у т.ч. із залученням практичних
фахівців готельного та ресторанного бізнесу до освітнього процесу. НПП та студенти випускової кафедри протягом
тривалого часу беруть участь у міжнародних конференціях та проектах (https://cutt.ly/TY5wAjV). Підтверджено, під
час зустрічей зі студентами ОП, що вони мають можливість міжнародної практичної підготовки за фахом не тільки в
Україні (https://cutt.ly/LY5wK4l), а й закордоном у Туреччині, Болгарії та Франції, що підтверджують надані
гарантом ОП угоди. Також, здобувачі ВО ОП мають можливість здобувати освіту за дуальною формою навчання
(https://cutt.ly/BY5eZk4). Наразі 8 студентів різних курсів даної ОП проходять навчання за такою системою. Як
зазначила під час зустрічі гарант ОП, у перспективах розвитку Університету передбачено можливості подальшого
вдосконалення ОП, зокрема модернізацію матеріально-технічної бази лабораторії «Навчальний готель» –
приведення у відповідність до європейських стандартів обладнання одного з номерів.

Сторінка 4



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

Інформація щодо можливостей надання зауважень та пропозиції стейкхолдерів щодо змісту, форм та методів
навчання за ОП розміщена на сайті ТДАТУ у розділі «Моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти» на постійній
основі (https://cutt.ly/DY5u0DN). Також забезпечений зворотній зв’язок між усіма учасниками освітнього процесу
відбувається за допомогою Telegram боту @tsaulive_bot. Врахування пропозицій та участь стейкхолдерів у процесі
забезпечення освітнього процесу на ОП підтверджено документально угодами про співпрацю, рецензіями-відгуками
та усними відповідями учасників онлайн зустрічей. Вивчення думок щодо рівня задоволеності різних категорій
стейкхолдерів за ОП відбувається за допомогою анонімного анкетування на сайті Університету
(https://cutt.ly/aY5o4TW). Так, впродовж 2020-2021 н.р. було проведене опитування здобувачів ВО ОП за анкетами:
«якість освітньої програми» та «якість викладання навчальних дисциплін». Загальна оцінка якості ОП здобувачами
ВО різних курсів складає 60,6-83,3% опитаних оцінили на 5 балів та 14,7-31,7% на 4 бали. Пропозиції від здобувачів
ВО при опитуванні не надходили. Якість викладання ОК було оцінено респондентами за 26 критеріями в 1 семестрі
та 23 критеріями в 2 семестрі. Задоволеність рівнем викладання ОК – 71-90%. Рекомендації щодо покращення
якості викладання НПП від респондентів не надходили. Серед пропозицій які були озвучені під час онлайн-
зустрічей зі студентами та представниками студентського самоврядування (протокол від 17.04.2020 р. та від
19.01.2021 р.): збільшення кількості лабораторних занять, заміна лабораторних занять на практичні окремих ОК;
об’єднання ОК «Вступ до фаху» та «Основи гостинності»; об’єднання ОК «Мікробіологія» та «Санітарія і гігієна
закладів харчування» та перенесення з 2 на 1 курс, оскільки дані компетенції необхідні під час проходження
практики. До розробки ОП залучаються роботодавці, у складі робочої групи є здобувачі ВО. Представники
академічної спільноти при формуванні цілей та РН ОП рекомендували активніше заохочувати до обговорення ОП
стейкхолдерів зі сторони студентства, а також долучатися до програм розвитку міста (ЛДУФК); структурувати
каталог з переліком вибіркових ОК, акцентували увагу на дотриманні співвідношення ОК професійного
спрямування (ЛНТУ); при розробці навчального плану звертати увагу на формування комплексу навичок soft skills
(EHL). Наявні фотозвіти зустрічей роботодавців зі НПП та студентами, тобто залучення стейкхолдерів мало
реальний, а не формальний характер. Вивчення думок щодо рівня задоволеності роботодавців якістю підготовки,
здобувачів ВО, що проходили практику та/або дуальне навчання за ОП за допомогою анкетування, дозволило
отримати наступні коментарі та побажання: в ОП введено три додаткові фахові компетентності, які відповідають
запитам регіону та забезпечуються відповідними ОК; доцільно покращити комунікабельність студентів. Опитування
студентів підтвердили дану співпрацю. Пропозиції знайшли відображення в ОК і практичній підготовці за ОП.

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

Цілі ОП визначені відповідно тенденцій розвитку сучасного ринку праці у Запорізької обл. Це знайшло
підтвердження у «Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року»
(https://cutt.ly/9Y5W9tg), де SWОТ-аналіз соціально-економічного стану регіону, засвідчив як слабкі сторони:
«Низькій рівень привабливості туристично-рекреаційного комплексу регіону через нерозвиненість інфраструктури.
Низька якість туристично-рекреаційних послуг та недостатній рівень розвитку готельно-ресторанного бізнесу», що
на думку розробників ОП потребує відповідних фахівців. У «Стратегії розвитку міста Мелітополя до 2030 року»
(https://cutt.ly/iY5Y4pL) також акцентується увага на розвитку туристичної привабливості регіону. На думку
Рудакової І.В. – першого заступника міського голови м. Мелітополя, яка була присутня на зустрічі, такий розвиток
неможливий через низький рівень оснащення та дефіцит кадрів закладів сфери обслуговування. Тенденції розвитку
спеціальності були проаналізовані під час підготовки ОП, а саме під час обговорення на регіональних заходах, участі
у робочих групах з питань розвитку туризму органів місцевого самоврядування, зокрема – мета, завдання, основний
фокус, особливості, придатність до працевлаштування, компетентностей здобувача ВО та вибору відповідних ОК
(https://cutt.ly/MY5IEVV). Галузевий контекст був врахований під час формулювання цілей та визначення ПРН, це
підтвердило ознайомлення з навчальними планами і силабусами ОК, де наявні крім ОК спрямованих на оволодіння
знаннями з організації готельно-ресторанної справи є обов’язкові ОК які формують специфічні знання, наприклад,
ОК «Кон’юнктура галузевого ринку», «Бізнес-планування готельних та ресторанних послуг», «Дизайн закладів
готельно-ресторанного господарства». Урахування регіонального контексту при формулюванні цілей ОП та
програмних РН відбувається завдяки обміну досвіду під час участі НПП та здобувачів ВО у заходах, які проводять
фахівці індустрії гостинності регіону. Дані площадки є потенційною базою для працевлаштування здобувачів ВО
(https://cutt.ly/MY5Av0j). Також, ОК з урахуванням галузевого та регіонального контекстів представлені у
вибірковому блоці (https://cutt.ly/hY5PciO). Підтверджено, що під час формулювання цілей та визначенні ПРН ОП
було враховано досвід вітчизняних та іноземних аналогічних ОП, зокрема як кращі практики були запозичені із цих
програм були запозичені окремі ОК4, ОК5, ОК8, ОК10, ОК15, ОК16, ОК19, ОК20, ОК27, ОК30 та відповідні РН, які
зазначені у Відомостях СО. Як приклад, недоліків яких вдалося запобігти завдяки аналізу іноземних ОП –
обговорення проекту ОП з фахівцями École hôtelière de Lausanne (Швейцарія), представники якого наголосили, що
при розробці навчального плану важливим є створення умов для формування комплексу навичок soft skills у
майбутніх фахівців. В ході зустрічі було також, зауважено, що ОК 4 курсу повинні бути інтегральними, а всі базові
ОК мають викладатися виключно на початкових курсах (https://cutt.ly/PY5DdEn).
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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.

ОП акредитується вперше. Підтверджено, що подана у Відомостях СО інформація є достовірною. ОП відповідає
Стандарту вищої освіти за спеціальністю 242 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера
обслуговування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (https://cutt.ly/rY5rHb3). ОП містить усі необхідні
визначені стандартом загальні та фахові компетентності, які дозволяють досягти результатів навчання про що
свідчить матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами ОП, а також надані
силабуси навчальних дисциплін. Також, додані програмні результати навчання РН 23, РН 24, РН 25 визначені
закладом вищої освіти, які визначають особливість ОП і специфіку випускової кафедри на якій вона реалізується.
Форма атестації здобувачів вищої освіти відповідає вимогам Стандарту.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі ОП чітко сформульовані, відповідають місії та стратегії Університету; врахування студентоцентрованого
підходу та інтересів стейкхолдерів.

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

ЕГ рекомендує продовжити практику оновлення ОП кожного року з урахуванням запитів роботодавців,
представників галузі, через опитування здобувачів вищої освіти, враховуючи відкритість і готовність роботодавців
до співпраці. Задля урахування, досвіду академічної спільноти доцільним є залучення вітчизняних та іноземних
колег для викладання на ОП та обміну досвідом.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

При формуванні даної ОП було передбачено фокусування уваги на навчальних досягненнях, які мають стати
основою кваліфікації, як ключового індикатора компетентності здобувача вищої освіти. На стадії визначення цілей
ОП та результатів навчання було залучено усі категорії стейкхолдерів. Реальна співпраця із роботодавцями, які
мотивовані до формування та функціонування даної ОП. В співпраці з стейкхолдерами обговорюються перспективи
подальшого вдосконалення ОП. Компетентності та програмні результати навчання відповідають Стандарту,
потребам цільових груп, запитів ринку праці. ОП у контексті Критерію 1 загалом відповідає вимогам, але мають
місце недоліки, які не є суттєвими і не впливають на якість підготовки здобувачів вищої освіти.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Перевірено, що на момент проведення акредитаційної експертизи ОП відповідає вимогам чинного законодавства
щодо навчального навантаження для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої
освіти. Обсяг ОП складає 240 кредитів ЄКТС. Загальний обсяг годин – 7200 (з них, аудиторних – 3012 годин
(лекційних годин – 912; лабораторні – 434; практичних годин – 976; навчальні та виробничі практики – 690) та
самостійних – 4188 годин). Обсяг кредитів ЄКТС, який відводиться на навчальні дисципліни за вибором здобувачів
вищої освіти, складає 79 кредитів (33 %). Обсяг ОК, спрямованих на формування компетентностей, визначених
стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, складає 132 кредити ЄКТС (55 %), що
відповідає вимогам – мінімум 50 % обсягу ОП має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних
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(фахових) компетентностей за спеціальністю. Підстава: навчальний план освітньої програми за спеціальністю 241
«Готельно-ресторанна справа» кваліфікації бакалавр з готельно-ресторанної справи (24.05.2021 р.).

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.

Освітньо-професійна програма "Готельно-ресторанна справа" першого (бакалаврського) рівня галузі знань 24
"Сфера обслуговування", спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" затверджена та введена в дію Наказом
ректора Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного від 03.06.2021 р. № 09 ОД
у відповідності до рішення вченої ради університету від 24.05.2021 р. Протокол № 8. Освітня програма є
структурованою та змістовною у контексті загального часу навчання. Освітні компоненти підпорядковані певній
логіці навчання і викладання. Кожен програмний результат навчання реалістично охоплений змістом програми.
Аналіз змісту ОП та її ОК, матриці відповідностей, НП, силабусів на 2020-2021 н.р. дозволив зробити висновок, що
ОП має в цілому чітку структуру та логіку, де міститься обґрунтування профілю ОП, загальна інформація, мета,
характеристика, орієнтація, фокус, компетентності, ПРН та інші складові. Підтверджено, що орієнтація та
особливості ОП забезпечено наступними ОК: Технологічні властивості сировини, Мікробіологія, санітарія та гігієна
харчування, Поведінка споживачів послуг гостинності, Кон'юнктура галузевого ринку. Для забезпечення вміння
використовувати набуті теоретичні знання у нестандартних професійних ситуаціях і ситуаціях, що постійно
зазнають змін на ОП передбачено 17 кредитів ЄКТС практичної підготовки. Досягнення ПРН, які корелюють із
загальними компетентностями, забезпечується у т. ч. вивченням ОК гуманітарної підготовки, тільки за рахунок ОК
Українська мова за професійним спрямуванням, що на думку ЕГ не дозволяє в повній мірі сформувати потенціал
майбутнього фахівця сфери обслуговування. Форми атестації відповідають вимогам стандарту вищої освіти.
Розподіл ОК ОП за семестрами є раціональним з точки зору навчального процесу. ОП демонструє комплексність та
взаємопов’язаність ОК та їх чітку спрямованість на досягнення ПРН. ОК ОП в сукупності дозволяють досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання.

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

ЕГ провівши аналіз ОП, встановила, що теоретичний і практичний зміст повністю відповідає предметній області
заявленої для неї спеціальності, що демонструється через відповідні ОК, що включені до обов’язкової складової.
Відповідні компетентності відображаються в навчальному плані та ОП. ПРН та компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач вищої освіти, подані у силабусах та робочих програмах. Зміст ОП відповідає предметній області
підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». Навчальний
план містить такі складові: 115 кредитів – цикл професійної підготовки, 17 – цикл практичної підготовки, 8 –
підсумкова атестація (разом 240 кредитів ЄКТС). Надані документи підтверджують відповідність ОК. Предметною
областю вивчення є готельно-ресторанний бізнес як складова сфери обслуговування, як сфера виробничо-
технологічної діяльності, яка передбачає формування, просування, реалізацію та організацію споживання
ресторанних та готельних послуг, обслуговування у закладах ресторанного господарствах та колективного
розміщення. Теоретичний зміст предметної області (поняття, концепції, принципи та їх використання для
пояснення фактів та прогнозування результатів) такі ОК: Готельна справа; Ресторанна справа; технології продукції
ресторанного господарства; Економіка галузі; Маркетинг та логістика у готельно-ресторанній справі; Менеджмент
готельно-ресторанного господарства; Проєктування готелів та ресторанів; Устаткування закладів готельно-
ресторанного господарства. Інструментам та обладнанню, які здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і
використовувати відповідають ОК Електронні системи в галузі, Інформаційні системи і технології в готельному та
ресторанному бізнесі. Підстава: Освітньо-професійна програма "Готельно-ресторанна справ" першого
(бакалаврського) рівня галузі знань 24 "Сфера обслуговування", спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа";
структурно-логічна схема з описом отриманих у процесі навчання компетентностей; навчальний план освітньої
програми за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справ» кваліфікації Бакалавр з Готельно-ресторанної справи;
робочі програми освітніх компонентів.

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

Підтверджено, що студенти мають змогу формувати власну освітню траєкторію через вільний вибір навчальних
дисциплін; тем курсових, кваліфікаційної робіт та наукових досліджень; можливості використання процедури
академічної мобільності (у т. ч. міжнародної), що регламентуються: “Положенням про організацію освітнього
процесу у ТДАТУ” (http://surl.li/ahdlh); “Про порядок та умови обрання навчальних дисциплін за вибором
здобувачів вищої освіти в ТДАТУ” (https://cutt.ly/tUsn4PL), які визначають порядок включення ОК за вибором
студентів в індивідуальний навчальний план і порядок організації навчального процесу в ТДАТУ з підготовки за
спеціальностями в частині, що стосується дисциплін за вибором, тобто порядок їх включення до індивідуального
навчального плану, а також порядок реалізації студентами права на участь у формуванні індивідуальної траєкторії
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навчання. Індивідуальна освітня траєкторія оформлюється у вигляді індивідуального навчального плану.
Додатковими компонентами індивідуальної освітньої траєкторії є обрання форми надання освітніх послуг: денна
(очна, дуальна, дистанційна, змішана) або заочна (дистанційна) згідно з Положеннями (http://surl.li/ahdlh,
http://surl.li/ahfds, http://surl.li/ahdmq); обрання теми курсової роботи, дипломного проєкту; підприємства-бази
проходження практики; перезарахування результатів навчання, отриманих шляхом неформальної або
інформальної освіти (http://surl.li/ahddd); участі в олімпіадах (http://surl.li/ahfeb); закордонного навчання та
стажування відповідно до Положень про академічну мобільність студентів ТДАТУ (http://surl.li/ahczp;
http://surl.li/ahfeh); участі у наукових гуртках (http://surl.li/ahfeo). Процедура забезпечення студентом вибору ОК у
межах ОП та робочого навчального плану в обсязі, що становить не менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС,
передбачених для цього рівня вищої освіти. Згідно навчального плану вибіркові ОК складають 33%. Підтверджено,
що на момент проведення акредитаційної експертизи студенти можуть реалізувати своє право на вибір ОК із
запропонованого каталогу з 1-го курсу навчання, якій розміщений у вільному доступі на сайті випускової кафедри,
також там представлені їх силабуси (https://cutt.ly/7Usm5Tf). Студенти під час інтерв’ювання підтвердили свою
обізнаність з процедурою вибору ОК та зокрема, з мінімальною кількістю студентів, які можуть одночасно вивчати
певну ОК. Як зазначили під час онлайн зустрічі студенти, спочатку вони ознайомлюються з каталогом вибіркових
ОК, який є на сайті випускової кафедри після консультування з куратором, гарантом, викладачами обирають ОК та
здійснюють свій вибір за результатами анкетування та формування фінансово-економічної доцільності групи для
університету. Після формування груп відомості про ОК, що будуть вивчатися за вибором здобувачем ВО, вносяться
до «Індивідуальних навчальних планів студентів». Інформація щодо організаційних моментів по формуванню
індивідуальної освітньої траєкторії представлена у Відомостях СО.

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

ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів ВО, що реалізується під час проведення
практичних робіт, навчальних і виробничих практик згідно з Положенням про проведення практик студентів
ТДАТУ (http://surl.li/ahfok). Загальний обсяг виробничих практик становить 17 кредитів (510 годин), навчальних
практик, які є складовими ОК – 6 кредитів (180 годин). Практичних навичок здобувачі набувають при проходженні
виробничої практики на 1, 2 та 3-му курсах (http://surl.li/ahfpb) на підприємствах-базах практик (http://surl.li/ahfcg)
згідно з укладеними договорами (представлено 17 договорів). Крім цього, студенти можуть самостійно обирати місце
проходження практики. Терміни проведення практик визначаються навчальним планом. Перед початком
проходження виробничої практики здобувачам надається консультативна інформація, методичні вказівки
(http://surl.li/ahfqf). Ознайомлення ЕГ із змістом програм практик (https://cutt.ly/yUsTtIo) дозволяє зробити
висновок, що практична підготовка на ОП відображає останні тенденції розвитку відповідної сфери професійної
діяльності. Оскільки, вони складені таким чином, щоб студенти мали можливість оволодіння сучасними методами,
формами організації та інструментів в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних в ТДАТУ,
професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в сучасних умовах
господарювання, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати у
практичній діяльності. Практична підготовка за ОП формує/розвиває компетентності здобувачів ВО представлених
у Відомостях СО. За результатами проходження виробничих практик на кафедрі проходять конференції
https://cutt.ly/OUsTbgL. Під час зустрічі студенти зазначили, що у цілому задоволені компетентностями, здобутими
та розвиненими під час практичної підготовки за ОП.

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

До soft skills в ТДАТУ зараховують навички комунікації, лідерство, здатність брати на себе відповідальність і
працювати в критичних умовах, вміння залагоджувати конфлікти, працювати в команді, управляти своїм часом,
розуміння важливості дедлайнів, здатність логічно і системно мислити, креативність та інше. Освітня програма має
свою політику стосовно розвитку soft skills у здобувачів ВО та НПП (через систему професійного
розвитку/підвищення кваліфікації, участі у тренінгах, міжнародних проектах, що підтверджується відповідними
документами). Освітні компоненти ОП сприяють формуванню у здобувачів ВО соціальних навичок (softskills),
зазначених у загальних компетентностях матриці ОП. Набуттю соціальних навичок сприяють сучасні форми і
методи викладання дисциплін (http://surl.li/ahfrz), тренінги (http://surl.li/ahfsc) і вікторини (http://surl.li/ahfse),
участь в олімпіадах (http://surl.li/ahfsh), конференціях (http://surl.li/ahfsj), гуртках (http://surl.li/ahfeo), майстер-
класах (http://surl.li/ahfjs), проєктній діяльності та виховних заходах (http://surl.li/ahfsq), що передбачає активну
взаємодію здобувачів ВО між собою та іншими стейкхолдерами (http://surl.li/ahfss). Акцент на цих навичках
обумовлений тенденціями ринку праці. Перелік soft skills обговорювався під час проведення круглих столів
(http://surl.li/ahbvu), зборів робочої групи http://surl.li/ahfvy, та постійно вивіряється, а ступінь їх набуття
визначається викладачами та студентами спеціальності. В процесі інтерв’ювання студентів з’ясовано, що вони
розуміють зміст даної категорії, демонструють комунікативні та ораторські здібності, лідерські здібності,
креативність, здатність до системного творчого мислення, здатність до аналізу, синтезу та оцінки нових ідей тощо.
Підстава: освітня програма, навчально-методичне забезпечення спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»,
результати опитування студентів на набуті навички soft skills та робота фокус-груп.
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7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

На момент проведення акредитаційної експертизи професійний стандарт відсутній. Відповідно, для окреслення
вимог до кваліфікації працівників, їх компетентностей, що визначаються роботодавцями і слугують основою для
формування професійних кваліфікацій Університетом використовується Національна рамка кваліфікацій, Рамка
кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя,
Класифікатор професій ДК 003:2010. На момент проведення акредитаційної експертизи інші документи для
визначення результатів навчання, що дають змогу присвоїти певну професійну кваліфікацію Університетом не
розроблені.

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.

Ознайомлення та аналіз експертною комісією ОП, навчального плану, робочих програм, навчально-методичного
забезпечення та результати опитування фокус-груп засвідчує відповідність фактичному навантаженню здобувачів
вищої освіти і відмічає оптимальне співвідношення аудиторних годин і самостійної роботи освітніх компонентів,
щодо належного опанування дисциплін. Розподіл обсягу освітніх компонентів ОП здійснюється згідно з
Положенням про організацію освітнього процесу у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені
Дмитра Моторного (http://surl.li/ahdlh). Обсяг одного кредиту ЄКТС – 30 годин. Співвідношення аудиторного та
самостійного навантаження за навчальним планом спеціальності Готельно-ресторанна справа становить 42% до
58% відповідно, що відповідає вимогам ЄКTС та прийнято в ТДАТУ для першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти денної форми навчання. При цьому, середнє щотижневе аудиторне навантаження здобувачів складає 26,25
год., кількість видів підсумкового контролю – не більше восьми на семестр. У цілому навчальний час, відведений
для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 і
не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення ОК. Оскільки ОП має
практико-орієнтоване спрямування, то формами аудиторних занять є лекції і практичні заняття. Кількість екзаменів
в екзаменаційній сесії, як правило, не повинно становити більше 4. Навчальне навантаження є збалансованим і не
викликає перенавантаження студентів. Необхідні ресурси для організації освітнього процесу шляхом самостійного
опрацювання матеріалу ОП (робочі програми, методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи, графіки
консультацій тощо) представлені на освітньому порталі http://op.tsatu.edu.ua/?redirect=0 та сайті Університету. Для
співвіднесення обсягу окремих ОК ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів (включно із
самостійною роботою) застосовується логістичний та студентоцентрований підхід, що успішно впроваджується
шляхом опитування студентів, зустрічей з кураторами академічних груп, оприлюдненням графіків навчального
процесу і самостійної роботи студентів. ЕГ з’ясувала, що структура навчального плану ОП набору 2021 року є
збалансованою, що дозволяє виважено, планомірно розподіляти навантаження студентів і досягти ПРН визначених
певною ОК. Побажання здобувачів щодо обсягу навантаження виявляються під час спілкування з гарантом ОП та
під час проведення опитування спільно з представниками студентського самоврядування і враховуються під час
перегляду ОП. Студенти підтвердили інформацію наведену у Відомостях СО, що за їх пропозицією було збільшено
кількості лабораторних занять, заміна лабораторних занять на практичні окремих ОК; об’єднання ОК «Вступ до
фаху» та «Основи гостинності»; об’єднання ОК «Мікробіологія» та «Санітарія і гігієна закладів харчування» та
перенесення з 2 на 1 курс, оскільки дані компетенції необхідні під час проходження практик.

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.

Згідно з наказом МОН України від 15.10.2019 № 1296 (http://surl.li/ahfuo) ТДАТУ включено до пілотного проекту з
підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, яка реалізується відповідно до “Положення про порядок
організації та проведення дуальної форми навчання в ТДАТУ” (http://surl.li/ahdmq). Положення враховує всі
необхідні відомості та процедури для зарахування отриманих знань поза межами Університету, наприклад,
сертифікатів визнаних національних та міжнародних освітніх платформ. Здобувачі ВО, які переводяться на дуальну
форму навчання, оформлюють тристоронній договір, погоджують індивідуальний навчальний план, що відображає
особливості дуальної форми здобуття освіти для набуття певної кваліфікації обсягом від 25 до 60 % загального
обсягу ОП на основі договору; їм призначається куратор дуальної освіти від кафедри та наставник на виробництві.
Здобуття компетентностей на виробництві з програмними результатами навчання ОП узгоджується через постійний
контакт здобувачів з роботодавцями, які формують зміст виробничого навчання, призначають на посаду та беруть
участь в атестації здобувачів ВО (http://surl.li/ahfuz). В поточному році за дуальною формою здобуття освіти на ОП
навчається 8 здобувачів на базі ФОП «Yava Kava» м. Мелітополь, Мелітопольської філії ТОВ «Вінфулд» м. Київ, кафе
«Ампероль» м. Харків (мережа ПП «Марлі» м. Київ) та ін. За результатами дуального навчання студенти проводять
тренінги та майстер-класи для інших здобувачів ВО на підставі набутого практичного досвіду на виробництві.

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

Зміст ОП має чітку структуру, включені до неї ОК складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності
дозволяють досягти заявлених цілей та ПРН. ОП має практико-орієнтоване спрямування, акцент на
багатопрофільну підготовку фахівців, практичну підготовку на базі власних навчально-наукових лабораторій,
навчального кафе, закладів готельно-ресторанної сфери регіону. ОП передбачає набуття здобувачами вищої освіти
соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям не тільки під час вивчення обов’язкових ОК, а й
вибіркових ОК та разі участі у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах, студентському самоврядування та
позанавчальній роботі. Також ОК ОП дозволяють забезпечити набуття здобувачами ВО соціальних навичок за
рахунок обов’язкових ОК, зокрема сильно представлена економічна, управлінська складова. На ОП ефективно
функціонує дуальна форма освіти.

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

Рекомендовано в частині дотримання вимог щодо гуманітарної складової доповнити перелік обов’язкових ОК
навчальними дисципліни, які поглиблюють критичне осмислення не лише проблем у галузі на межі галузі знань
(наприклад, Історія України, Світова культура та мистецтво).

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Зміст ОП має чітку структуру, сформований таким чином, щоб здобувачі ВО змогли досягти цілей і запланованих
результатів навчання за даною ОП. В Університеті існує оптимальна пропозиція вибору ОК щодо врахування потреб
здобувача ВО у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії. Кредитний вимір ОК відповідає обсягу робіт, що
виконують студенти, і враховує обґрунтоване поєднання годин навчальних занять із самостійною роботою
здобувача вищої освіти. ОП у контексті Критерію 2 загалом відповідає вимогам, але мають місце недоліки, які не є
суттєвими і не впливають на якість підготовки здобувачів вищої освіти.

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.

Під час роботи ЕГ підтверджено, що правила прийому на навчання (2021 р.), зміни до них оприлюднені у вільному
доступі на офіційному веб-сайті Університету в розділі «Вступна компанія» (https://cutt.ly/bUaufh6). Правила
прийому в 2022 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються колегіальним органом
управління Університету, розміщуюються на веб-сайті закладу вищої освіти та вносяться до ЄДЕБО до 31 грудня
2021 р., згідно затверджених умов прийому на навчання у 2022 році на офіційному сайті МОН України. Правила
прийому діють протягом календарного року. Зокрема, 1) Правила прийому на навчання затверджені Вченою радою
протокол №4 від 23.12.2021 р. зі змінами протокол №9 від 29.06.2021 р. та протокол №1 від 30.08.2021 р. і
оприлюднені на сайті ЗВО (https://cutt.ly/UYK4pzY); 2) інформація про спеціальні умови щодо участі у конкурсному
відборі https://cutt.ly/NYK7suv; 3) програми вступних випробувань (https://cutt.ly/oYK53cb). Дані правила є
загальнодоступними, чіткими і зрозумілими, відповідають Умовам прийому на навчання до закладів вищої освіти
України в 2021 р., затверджених МОН України; не містять дискримінаційних положень, відображають загальні
положення організації прийому вступників, обсяги прийому та державного (регіонального) замовлення, строки
прийому заяв та документів конкурсного відбору та зарахування на навчання, порядок прийому заяв та документів,
особливості організації та проведення конкурсного відбору, ліцензовані та нормативні обсяги набору, перелік
конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу на бюджетно-
комерційні пропозиції тощо. Всі положення Правил прийому до ТДАТУ є недискримінаційними та визначаються
особливостями отримання кваліфікацій, що підтвердили під час зустрічі студенти. Правила щорічно оновлюються
та вчасно оприлюднюються на веб-сайті Університету, що також підтвердили здобувачі ВО, гарант ОП.

2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.
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Правила прийому відповідають загальним вимогам, визначеним законодавством, враховують особливості
конкурсного відбору, його організацію та проведення, порядком прийому заяв, документів, а також додаткових
особливостей, що пов’язані зі специфікою різних ОП. Мінімальний бал ЗНО становить 125 балів. Встановлені такі
коефіцієнти обчислення конкурсного балу при вступі до Університету на ОП: 0,55 – для української мови та
літератури; 0,2 – для іноземної мови та предмету на вибір вступника, що обумовлено особливістю ОП є набуття
фахових компетенцій з готельно-ресторанної справи, тому базові soft skills вимагають певного рівня мовної та
комунікативної підготовки. В Правилах прийому ТДАТУ (https://cutt.ly/kUrBRYg) зазначено, що офіційним
повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на
стендах Приймальної комісії ТДАТУ. Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також
розміщується на веб-сайті ТДАТУ (https://cutt.ly/1YLqPUl) у визначені цими Правилами строки, а також
відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО. Зміни у правилах прийому відбуваються відповідно до Умов прийому
відповідного року вступу. Зі слів представника приймальної комісії Університету під час відео зустрічей ЕГ
встановлено, що Правила прийому до ДТАТУ 2022 р. вже готуються до затвердження на Вченій раді університету,
дещо оновлена інформація щодо Правил прийому 2022 р. вже є на сайті Університету (https://cutt.ly/WUrV3ZV).

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.

Щодо визнання результатів, отриманих в інших ЗВО розроблені, затверджені локальні нормативні документи, які
знаходяться у вільному доступі на сайті Університету у вкладці «Офіційні документи», засад яких послідовно
дотримуються учасниками освітнього процесу під час реалізації ОП, а саме: «Правила прийому до ТДАТУ»
(протокол № 4 від 23.12.2020 р., https://cutt.ly/sYLjyrJ); «Положення про академічну мобільність здобувачів вищої
освіти ТДАТУ» (https://cutt.ly/zYLjRP4), «Положення про порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої
освіти ТДАТУ, отриманих у неформальній та інформальній освіті» (https://cutt.ly/yYLkl7K), «Положення про
переведення здобувачів вищої освіти з навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб на навчання за
рахунок коштів державного бюджету у ТДАТУ» (https://cutt.ly/rYLkHgz), «Положення про порядок перезарахування
навчальних дисциплін та визначення академічної різниці в ТДАТУ» (https://cutt.ly/SUasK0V). При визначенні
академічної різниці приймається рішення про перезарахування ОК, необхідність складання окремих розділів ОК або
вивчення ОК в повному обсязі із складанням відповідного контрольного заходу. Декан факультету може прийняти
рішення про перезарахування ОК на підставі мотивованого висновку про наявність чи відсутність академічних
розбіжностей з дисциплін. Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, здійснюється на підставі
поданого студентом переліку документів з результатами академічної довідки, залікової книжки або індивідуального
плану та за заявою здобувача. Дана процедура гарантує надійність визнання РН, оскільки для перезарахування ОК в
цілому, або коли здобувач ВО не згоден з рішенням НПП щодо перезарахування окремих частин ОК, створюється
комісія яка визначає змістовну відповідність РН та ОК, керуючись переліком компетентностей і РН, досягнення яких
передбачене ОП за якою навчається здобувач. В Університеті створені можливості щодо академічної мобільності
студентів в Україні, що підтверджує договір з Миколаївським національним аграрним університетом, де є
аналогічна ОП (https://cutt.ly/OUPZoPp). Гарантом ОП на запит ЕГ, також були надані угоди з Вищою школою
суспільно-господарча в Пшеворську (Польща), Поморською академією в Слупську (Польща), Вищим навчальним
закладом Анхальт (Німеччина), Університетом туризму та екології (Польща) щодо можливості участі у програмах
міжнародної мобільності здобувачів ВО на ОП. Студенти під час зустрічі підтвердили, що знають про таку
можливість, яка наразі призупинена через пандемію COVID-19 в світі. На ОП наявний досвід визнання результатів
навчання, отриманих в інших ЗВО (поновлення, перезарахування результатів навчання), приклади яких наведені у
Відомостях СО. Під час онлайн зустрічі здобувачка третього курсу гр. ГРС 31 Апреленко Д., яка перейшла на
навчання на дану ОП з іншого ЗВО підтвердила, що в ТДАТУ визначені чіткі та зрозумілі правила визнання
результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу.

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті визначається «Положення про порядок визнання
результатів навчання здобувачів вищої освіти ТДАТУ, отриманих у неформальній та інформальній освіті»
(29.09.2020 р. https://cutt.ly/yYLkl7K), яке розміщене у відкритому доступі на офіційному веб-сайті. У положеннях
перераховано форми неформальної освіти (он-лайн, вечірні, очні курси, зокрема з вивчення іноземної мови;
конференції; конкурсі; олімпіаді; тренінгу; семінарі; лекції; майстер-класі; бізнес-школі; стажуванні тощо),
враховано засади ЄКТС, зазначено процедуру визнання результатів. Валідація результатів навчання, отриманих у
неформальній/інформальній освіті передбачає такі обов’язкові етапи: звернення здобувача ВО з заявою до
адміністрації з проханням про визнання результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті. До
заяви додаються документи (сертифікати, свідоцтва, посилання тощо), які визначають тематику, обсяги та перелік
результатів навчання, набутих під час неформального навчання, а також результати контролю. За
розпорядженням/наказом проректора створюється предметна комісія. Предметна/наукова комісія розглядає надані
документи, проводить аналіз їх відповідності програмі освітнього компонента, проводить співбесіду зі здобувачем
ВО та приймає одне з рішень: визнати або не визнавати результат. Здобувачі ВО підтвердили, що ознайомлені з
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процедурою визнання ПРН, отриманих у неформальній освіті На момент проведення акредитаційної експертизи
практики застосування вказаних правил на ОП не було зафіксовано.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Чіткість і зрозумілість Правил прийому до Університету. В наявності є усі внутрішні документи, які регулюють
порядок визнання результатів неформальної освіти, результатів навчання отриманих в інших закладах освіти,
зокрема під час академічної мобільності. Достатня кількість договорів для втілення в освітньому процесі
академічної мобільності студентів, у тому числі за кордоном.

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

Процедури визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті поза ТДАТУ, не імплементовані на
ОП. З метою популяризації неформальної освіти серед здобувачів ОП рекомендовано внести до силабусів
навчальних дисциплін перелік рекомендованих онлайн-курсів на освітніх платформах, як безкоштовних
(https://prometheus.org.ua/; https://vumonline.ua/; https://learnlifelong.net/; https://www.ed-era.com/ тощо) так і
умовно безкоштовних та платних (https://coursera.org/; http://www.edx.org/ тощо), які можуть бути зараховані, як
результати неформальної освіти.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила прийому на навчання є зрозумілими, не містять дискримінаційних положень, своєчасно оприлюднюються
на офіційному веб-сайті Університету. Процес організації і проведення прийому здобувачів вищої освіти
здійснюється на належному рівні з урахуванням вимог чинного законодавства. Вимоги та організаційні процедури
прийому на навчання, переведення, перезарахування результатів навчання, реалізації права на академічну
мобільність за ОП формально визначені. ОП в контексті критерію 3 загалом відповідає вимогам, але мають місце
недоліки, які не є суттєвими і не впливають на якість підготовки здобувачів вищої освіти.

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 результатами аналізу змісту ОП, таблиці 3 відомостей СО, внутрішніх нормативних документів Університету
(«Положення про організацію освітнього процесу» (http://surl.li/ahdlh), «Положення про порядок визнання
результатів навчання здобувачів вищої освіти ТДАТУ, отриманих у неформальній та інформальній освіті»
(https://cutt.ly/yYLkl7K), «Положення про переведення здобувачів вищої освіти з навчання за рахунок коштів
фізичних або юридичних осіб на навчання за рахунок коштів державного бюджету у ТДАТУ»
(https://cutt.ly/rYLkHgz), «Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення
академічної різниці в ТДАТУ» (https://cutt.ly/SUasK0V) та ін.), робочих навчальних програм
(https://cutt.ly/rUKxfuG; https://cutt.ly/fUKxcOy), а також інформації одержаної під час зустрічей зі здобувачами ВО
та НПП, встановлено, що форми і методи навчання та викладання за даною ОП сприяють досягненню цілей ОП та
передбачених нею РН. Заняття зі здобувачами ВО даної ОП та проводяться у формі лекцій, практичних,
лабораторних занять оскільки програма професійно орієнтованою. Практичні та лабораторні заняття проводяться з
розбиванням студентів на групи (бригади). Виконання практичних занять забезпечується використанням
спеціалізованого програмного забезпечення, яке використовується під час викладання обов’язкової ОК «Електронні
системи в галузі», що було продемонстровано під час демонстрації матеріально-технічної бази. Застосовується також
дистанційне навчання з використанням навчально-інформаційного порталу Університету (https://cutt.ly/HUyagYX).
Принцип академічної свободи реалізується на ОП шляхом обрання здобувачами вибіркових ОК, тем курсових та
кваліфікаційної робіт, через можливість власного вибору баз для проходження практики. Також, за рахунок участі у
наукових гуртках, здобувачі мають можливість вільного вибору подальшого наукового дослідження, що забезпечує
наявність студентоцентрованого підходу та академічної свободи. Органи студентського самоврядування під час
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відео зустрічей з ЕГ звернули увагу на всебічну підтримку з боку різних структурних підрозділів та керівництва ЗВО.
Як засвідчило вибіркове опитування НПП під час зустрічі, викладачі на ОП мають свободу вибору форм і методів
викладання, вільно використовують різні способи проведення занять у дистанційній формі, зокрема на базі системи
«Moodle».

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).

Здобувачі ВО за ОП головним чином отримують інформацію щодо цілей та програмних результатів навчання, а
також порядку і критеріїв оцінювання, від викладачів на початку семестру під час зустрічей з кураторами та
викладачами на перших заняттях, що було підтверджено у ході спілкування зі студентами і НПП. Крім того, каталог
обов’язкових та вибіркових ОК ОП з силабусами і робочими програмами розміщений у відкритому доступі на
сторінці випускової кафедри (https://cutt.ly/5UaNZMN). Навчально-методичне забезпечення усіх освітніх
компонентів представлене у системі дистанційного навчання Університету «Освітній портал ТДАТУ». Повний
доступ до системи можливий лише зареєстрованим користувачам, але під час зустрічі з гарантом ОП та НПП було
продемонстровано структуру і наповнення окремих курсів. Презентації вибіркових навчальних дисциплін на
наступний навчальний рік відбуваються під час зустрічей з академічними групами студентів за участі НПП,
кураторів, представників деканату факультету, гаранта ОП. Порядок та критерії оцінювання визначаються окремим
положенням (https://cutt.ly/GUydp4e). Інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання
представлена у вільному доступі на офіційному сайті Університету (кафедри) у формі силабусу або робочої програми
з ОК.

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 Університеті створена Рада молодих учених та здобувачів ВО з метою сприяння організації наукової діяльності
молодих науковців та здобувачів вищої освіти, їхньому особистому та професійному зростанню студентів. На
випусковій кафедрі створені та функціонують спеціалізовані навчально-наукові лабораторії зазначені у Відомостях
СО. Навчання і дослідження під час реалізації ОП поєднуються на трьох рівнях: 1) виконання навчального плану
здобувачами (курсові роботи: «Проектування готелів і ресторанів», «Комплексна курсова робота»), ОК «Науково-
дослідна робота студентів»; 2) підготовки кваліфікаційної роботи (на час проведення акредитаційної експертизи усі
студенти 4 курсу виконували кваліфікаційні роботи відповідно до затвердженого переліку тем під керівництвом
викладачів випускової кафедри; 3) участі у позанавчальній науково-дослідній роботі у межах предметного поля
освітньої програми (наукова діяльність здобувачів ВО проводиться у рамках наукової програми: «Розроблення
інноваційних технологій харчової та кулінарної продукції» (ДРН 0121U110200), студенти виступають на
конференціях, публікують тези доповідей (VIIІ Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів
за підсумками наукових досліджень 2020 року, м. Мелітополь ТДАТУ, 2020 р. https://cutt.ly/UUSZB0d та І
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних,
харчових і переробних виробництв», м. Мелітополь ТДАТУ, 2020 р. https://cutt.ly/VUSXDqB – Севастьянович М.В.,
Угріна П.О., Мелкумова Д. С., Бондаренко Д.О., Кюрчева Ю.С.), беруть участь у наукових гуртках, що підтверджують
звіти про результати роботи наукових гуртків кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи за 2016-
2021 рр. (https://cutt.ly/ZUSCsox).

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

Під час онлайн зустрічей, а також за результатами вивчення силабусів ОК, матеріалів сайту ЕГ встановлено, що
оновлення змісту окремих ОК за ОП відбувається з урахуванням аналізу актуальності ОП, встановлені суспільної
потреби, її потенціалі. ЕГ з’ясовано, що даний процес забезпечується шляхом консультацій із здобувачами ВО,
випускниками ЗВО, роботодавцями, науковою спільнотою, фахівцями-практиками тощо. Випусковою кафедрою
проводиться опитування результати яких аналізуються та враховуються під час оновлення ОП, здобувачі ВО мають
змогу висловити свої побажання щодо даного питання під час засідань випускової кафедри та студентського
самоврядування, про що свідчать оприлюднені на сайті Університету та надані гарантом ОП протоколи. Під час
проведення зустрічей з різними фокус-групами ЕГ підтверджено участь фахівців-практиків, представників
професійних асоціацій які зазначені у Відомостях СО у оновленні та реалізації ОП. За результати стажування НПП
оновлено зміст ОК08 ОК11, ОК12. У цілому оновлення «Освітнього порталу ТДАТУ» з урахуванням сучасних вимог та
реалій готельно-ресторанного бізнесу, наприклад оновлення нормативної бази, з кожної ОК відбувається регулярно
на початку навчального року.

Сторінка 13



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

Університет веде активну роботу щодо інтернаціоналізації. Це підтверджено представниками відділу міжнародних
зв’язків, а інформація щодо наявного досвіду подана на офіційному сайті у вільному доступі. Також, дана
інформація підтверджена надими для ознайомлення ЕГ угодами. Здобувачі ВО на ОП мають змогу брати участь у
програмах академічної мобільності Erasmus KА1+ (https://cutt.ly/yUa7YoE ), існує також можливість участі у
програмах подвійного диплому з іноземними ЗВО-партнерами. Викладачі та студенти приймають участь у
вебінарах, гостьових лекціях, міжнародних конференціях та міжнародному стажуванні. НПП кафедри володіють
англійською мовою на рівні В2, що дозволяє їм покращити свої конкурентні переваги у науково-освітній діяльності
(https://cutt.ly/uUa5PjG).Так, у 2018 р. викладачі кафедри Валентина Жукова, Віра Тарасенко, Аліна Кулик,
проходили науково-педагогічне стажування у Польщі (університет Collegium Civitas). За даною ОП практика щодо
навчання, пов’язаних з отриманням подвійного диплому наразі відсутня через пандемію COVID-19. З метою,
розвитку ОП Університет проводить зустрічі зі спеціалістами провідних ЗВО у сфері обслуговування – École hôtelière
de Lausanne (Швейцарія).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Інформація про цілі, зміст, результати навчання за кожним ОК є доступною для здобувачів освіти, розміщена у
вільному доступі. Зміст ОП і ОК систематично переглядається та оновлюється НПП за рекомендаціями
роботодавців і здобувачів ВО, а також за підсумками наукових досліджень у рамках реалізації міжнародних проектів
та стажувань НПП.

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

Не зважаючи на достатнє коло міжнародних проектів, до реалізації яких залучена академічна спільнота ЗВО,
здобувачі ВО за ОП не приймають участі у міжнародних проектах та академічній̆ мобільності. Слід активізувати
процес інтернаціоналізації діяльності ЗВО, розширити міжнародну діяльність, сприяти залученню здобувачів ВО за
ОП до академічної мобільності, як зовнішньої так і внутрішньої, яка може стати умовах пандемії COVID-19 більш
актуальною і яку легко реалізувати на платформі дистанційного навчання «Moodle».

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Форми і методи навчання на ОП загалом сприяють досягненню програмних результатів навчання. Інформація про
зміст ОК, порядок і критерії їх оцінювання надається всім учасникам освітнього процесу вчасно і у доступній формі.
Створені умови для поєднання навчання і досліджень здобувачів ВО. Наявні приклади оновлення змісту освітніх
компонентів на основі сучасних досягнень науки та бізнесу. НПП і здобувачам ВО за ОП створено можливості для
участі у програмах міжнародної академічної мобільності. ОП в контексті критерію 4 загалом відповідає вимогам,
але мають місце недоліки, які не є суттєвими і не впливають на якість підготовки здобувачів вищої освіти.

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.

Оцінювання знань здобувачів в ТДАТУ ім. Дмитра Моторного з дисциплін включає поточний та підсумковий
контроль відповідно до Положення про організацію освітнього процесу https://cutt.ly/SUpBX4F та Положення про
оцінювання знань здобувачів вищої освіти ТДАТУ https://cutt.ly/9UpB1ZS. Види контрольних заходів, які
використовуються при оцінюванні знань здобувачів Університету є екзамен, диференційований залік, захист
курсових робіт (проєктів), захист звітів з практик, атестаційний екзамен та захист кваліфікаційної роботи. Як було
встановлено ЕГ під час відео зустрічей зі здобувачами ВО та НПП, поточний контроль здійснюється під час
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проведення практичних, лабораторних і семінарських занять та проводиться у формі усного опитування та
тестування. Підсумковий модульний контроль проводиться з метою перевірки знань з певної дисципліни –
змістового модуля. Може проводитися у формі тестів, розв'язання практичних завдань, виконання індивідуальних
робіт, розв'язання виробничих ситуацій (кейсів) тощо. Оцінки з підсумкового модульного контролю відображаються
у відомостях, журналах обліку успішності з дисципліни. Під час зустрічей зі здобувачами встановлено, що
дистанційне навчання за ОП відбувається за системи електронного (дистанційного) навчання
(https://cutt.ly/jUpMu84) допомогою електронного репозитарію (https://cutt.ly/sUpMgKn), та платформи Zoom.
Інформація до здобувачів надходить вчасно та у формі доступній для опрацювання. З метою уникнення
конфліктних ситуацій в ТДАТУ практикується тестування в системі електронного навчання поточного і підсумкового
контролю, та залучення «зовнішнього» екзаменатора до підсумкового контролю, що підтверджено під час зустрічей
зі здобувачами та НПП, а з 2021 р. у «Центрі незалежного оцінювання ТДАТУ» (http://www.tsatu.edu.ua/op/). На
даній ОП передбачена атестація у вигляді кваліфікаційної роботи. ЕГ з’ясувала, що на момент проведення
акредитаційної експертизи на випусковій кафедрі наявна практика перевірки таких робіт за допомогою сервісів
перевірки на плагіат, як безкоштовних так і ліцензійних, приклади яких були надані гарантом ОП. Отже, контрольні
заходи, що застосовуються під час реалізації ОП, є різноплановими, змістовно-наповненими, системними,
проводяться з обґрунтованою періодичністю, що дозволяє об’єктивно оцінити ПРН здобувачів ВО за ОП.

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

Підсумкова атестація здобувачів відбувається шляхом проведення атестаційного екзамену та публічного захисту
кваліфікаційної роботи, що відповідає Стандарту. Процес атестації здобувачів ВО регламентується «Положенням
про атестацію здобувачів вищої освіти в ТДАТУ» (https://cutt.ly/2Up0bmg).

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.

Інформацію здобувачам ВО про процедуру проведення контрольних заходів надають викладачі на першому занятті
з дисципліни, куратори, та самі здобувачі можуть ознайомитись на сайті кафедри або на освітньому порталі із
силабусу (робочої програми) ОК. В Університеті посеместрово моніторинг обізнаності студентів з процедурами
проведення контрольних заходів за допомогою анкетування. Для вирішення конфліктних ситуацій щодо
контрольних заходів та форм оцінювання в ТДАТУ розроблені відповідні Положення (https://cutt.ly/TUp2Jei,
https://cutt.ly/4Up2Vrt, https://cutt.ly/PUp2M4e, https://cutt.ly/QUp22oL). Зі слів здобувачів ВО та НПП конфліктних
ситуацій щодо оцінювання знань та оскарження отриманих оцінок на даній ОП не було. Однак, під час зустрічі
здобувачі ВО підтвердили, що ознайомлені з процедурою врегулювання конфліктних ситуацій щодо оскарження
процедури і результатів контрольних заходів і у таких випадках, крім викладача, будуть передусім звертатися до
завідувача кафедри, кураторів, декана факультету.

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.

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності в Університеті визначені «Положенням про
систему запобігання та виявлення академічного плагіату в ТДАТУ» (https://cutt.ly/rUp9FSd). Відповідальність щодо
порушення академічної доброчесності унормована п.4 та 5 «Положенням про систему запобігання та виявлення
академічного плагіату в ТДАТУ» та іншими нормативними документами (https://cutt.ly/UUIv2ev). В Університеті
проводяться опитування щодо дотриманню академічної доброчесності серед здобувачів ВО та НПП
(https://cutt.ly/uUp3gRR). Під час опитування здобувачів за даною ОП підтверджено що вони розуміють та
розуміють важливість дотримання академічної доброчесності. Також, встановлено, що перевірка робіт на плагіат
проводиться спочатку викладачем кафедри, а вже потім центром інформаційних технологій і систем за допомогою
ліцензійної програмного сервісу перевірки на плагіат «UNICHECK». В ТДАТУ існує практика розміщення
кваліфікаційних робіт здобувачів ВО (за іншими спеціальностями, ОП акредитується вперше) в репозитарії
університету (https://cutt.ly/MUIbLnf), однак висвітлюються вони лише частково, що не дозволяє у повній мірі
ознайомитися із здобутками здобувачів ВО усіх зацікавлених осіб. Зважаючи на те, що основною метою репозитарію
є сприяння розвитку освітньо-наукової та інноваційної діяльності шляхом поліпшення доступу до академічних
текстів та розвитку культури академічній доброчесності. Сама процедура дотримання академічної доброчесності є
чіткою та зрозумілою для здобувачів ВО та всіх учасників освітнього процесу. Варто відзначити, що з метою
інформування здобувачів ВО щодо сутності державної антикорупційної політики України, пріоритети, шляхи й
принципи її реалізації; нормативно-правове забезпечення й інші умови діяльності про запобігання корупції
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створено відділ з питань запобігання та виявлення корупції у ТДАТУ, який інформує здобувачів ВО щодо сутності
державної антикорупційної політики України, пріоритети, шляхи й принципи її реалізації; нормативно-правове
забезпечення й інші умови діяльності про запобігання корупції. Інформація наведена у Відомостях СО що в
Університеті для популяризації академічної доброчесності проводяться семінари, громадські обговорення, зібрання
трудового колективу, участі у проектах знайшла своє підтвердження під час онлайн зустрічей.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Контрольні заходи і критерії їх оцінювання є доступними і зрозумілими для здобувачів та дозволяють встановити
досягнення здобувачем ВО результатів навчання. Інформація про такі заходи міститься у відкритому доступі в
силабусах та робочих навчальних програмах, а також надається здобувачам ВО на першому занятті викладачами. До
сильних сторін можна віднести: структуровані та зрозумілі для всіх учасників навчального процесу критерії
оцінювання, нормативно-правову базу щодо контрольних заходів та атестації здобувачів ВО, порядку оскарження
результатів оцінювання; наявність технічних можливостей для перевірки робіт на плагіат, використання різних
технологій для проведення контрольних заходів. Здобувачі ВО та НПП можуть брати участь у тренінгах та інших
заходах з питань академічної доброчесності.

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

Для популяризації академічної доброчесності та формування особистісної мотивації для здобувачів ВО, яка має
бути частиною внутрішньої системи забезпечення якості освіти ТДАТУ, доцільно забезпечити оприлюднення
повнотекстових кваліфікаційних робіт здобувачів ВО у репозитарії Університету. Цьому також може сприяти
особистий приклад НПП, які займаються науковою діяльністю з дотриманням принципів академічної доброчесності
та розміщують власні наукові роботи у відкритому доступі.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ЕГ встановлено, що форми контрольних заходів і атестації, правила їх проведення та політика академічної̈
доброчесності сприяють досягненню цілей ОП. Правила проведення контрольних заходів є чіткими, з механізмом
оскарження здобувачі ВО ознайомлені. В Університеті популяризується політика дотримання академічної
доброчесності усіма учасниками освітнього процесу. ОП в контексті критерію 5 загалом відповідає вимогам, але
мають місце недоліки, які не є суттєвими і не впливають на якість підготовки здобувачів вищої освіти.

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 видів і результатів професійної діяльності викладачів, задіяних до реалізації освітньої
програми за спеціальністю Готельно-ресторанна справа, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної
спеціальності згідно п.37, 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365 слід відмітити, що академічна та професійна кваліфікація
викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми та групи забезпечення, забезпечує досягнення визначених
відповідною програмою цілей та програмних результатів навчання. НПП, який викладає на ОП має достатню
академічну та професійну кваліфікацію, велику кількість наукових фахових публікацій, в т.ч. у виданнях
індексованих в Scopus, WoS, які забезпечують досягнення визначених цілей та програмних результатів навчання.
Конкурсний відбір проводиться в умовах відкритості, процедури конкурсного добору викладачів є чітко
визначеними, прозорими і дозволяють забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму, але не враховує
вимоги до кандидатів щодо наявності публікацій, стажувань за тематикою навчальних дисциплін ОП
(https://cutt.ly/pULTASv). Процедури підвищення кваліфікації викладачів чітко визначені (https://cutt.ly/zUsL38p).
Так, за 4 роки з моменту започаткування ОП всі викладачі випускової кафедри пройшли стажування на
підприємствах готельно-ресторанної сфери, шість викладачів отримали сертифікати володіння англійською мовою
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В2 (https://cutt.ly/bUsL2SN). Наукові здобутки НПП випускової кафедри також детально викладені у звітах НДР,
переліку наукових публікацій та інших активностях викладачів кафедр та гаранта ОП (https://cutt.ly/FULQfIq). До
освітнього процесу на ОП залучаються роботодавці, професіонали практики, представники громадських організацій
в готельно-ресторанній справі, регіональних організацій та міжнародних компаній (бази практик, проведення
теоретичних і практичних занять, проведення тренінгів та майстер-класів для студентів, обговорення та
вдосконалення ОП). Отже, академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої
програми, забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних РН.

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

Адміністрація Університету ретельно підходить до встановлення конкурсних вимог та добору викладачів, задіяних
для викладання навчальних дисциплін на ОП. На посади НПП за конкурсом обираються особи, які відповідають
вимогам, установленим до НПП Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», мають науковий ступінь або
вчене звання. Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад оприлюднюється у ЗМІ, на сайті ЗВО
(http://surl.li/ahezr) та на дошці оголошень. Конкурс проводиться на засадах законності, відкритості та
неупередженого ставлення до претендентів на посади НПП згідно зі стандартом (http://surl.li/piql) з врахуванням
фахової освіти, наукового ступеню та показників, що визначають кваліфікацію працівника згідно п.37, 38
Ліцензійних умов. Оцінка рівня професійної кваліфікації й особистісних якостей претендента проводиться шляхом
співбесіди на засіданні конкурсної комісії після вивчення поданої претендентом заяви і доданих до неї документів.
При залученні НПП для викладання на ОП враховуються наявність у них публікацій у фахових виданнях,
практичний досвід роботи, науково-педагогічний стаж, стажування тощо. Перевірка якості професійної підготовки
викладачів здійснюється як на основі поданих ним документів, так і аналізу відкритих джерел, зокрема, авторських
профілів та баз даних наукових публікацій у Google Scholar, Scopus, Web of Science, ResearcherID, ORCID, офіційних
сторінок у соціальних мережах. Загальна процедура конкурсного добору підсумовується підписанням контракту. В
процесі роботи фокус-груп скарг та зауважень щодо процедур конкурсного відбору не надходило.

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

Університет реалізує активну політику співпраці з представниками готельно-ресторанного бізнесу, громадськими
організаціями; регіональними митницями; співпрацює зі своїми випускниками минулих років, які є потенційними
роботодавцями; місцевими адміністраціями в питаннях розвитку сфери туризму, формування туристичного
продукту Запорізької області та стратегії туристичної політики регіону, забезпечення практикою студентів. Також
представники готельно-ресторанної бізнесу та органів місцевого самоврядування, які були присутні на зустрічі
(перший заступник міського голови м. Мелітополя, ГО «Всеукраїнська спілка працівників готельно-ресторанного
бізнесу», ресторан «Пан і пані», ресторан «Family») активно залучаються до роботи круглих столів, беруть участь в
опитуванні щодо оцінки якості ОП, рецензування ОП, кваліфікаційних робіт здобувачів ВО; проведення аудиторних
занять на ОП; спільної практичної підготовки здобувачів ВО. З роботодавцями узгоджуються і здійснюється
коригування навчальних планів та приймаються їх пропозиції щодо удосконалення ОП. Підстава: робота фокус-
груп, документи представлені відділом працевлаштування студентів та взаємодії з бізнес-структурами.

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

До аудиторних занять залучаються професіонали-практики, а саме проведення лекцій, бесід, практичних робіт на
підприємствах туристичної галузі на підставі укладених кафедрою харчових технологій та готельно-ресторанної
справи угод із підприємствами та установами, що працюють у галузі готельно-ресторанної справи. До викладання та
організації освітнього процесу в ТДАТУ залучаються практики-професіонали, експерти в галузі готельно-
ресторанного господарства. Фахівці здійснюють методичний супровід в частині демонстрації сучасних технологій у
сфері готельно-ресторанного бізнесу для успішного здійснення виробничо-технологічної, сервісно-виробничої,
організаційно-управлінської діяльності. Проведення освітніх заходів проходить як у форматі лабораторних і
практичних робіт так і майстер-класів, та інші: зустріч студентів з власником і директором ресторану «Пан і пані»
Рудченко О. В. безпосередньо на підприємстві в розрізі ОК «Вступ до фаху та університетська освіта»; професіонали-
практики (Назаренко І. П., Пашук Т. В.) долучаються до проведення лабораторних занять з ОК «Технологія
продукції ресторанного господарства», «Кондитерське та пекарське мистецтво». Деякі, з зазначених роботодавців
приймали участь в он-лайн зустрічі і підтвердили інформацію наведену в Відомостях СО. ЕГ вважає, що до
навчального процесу за ОП ефективно залучені професіонали-практики та експерти галузі в якості гостьових
лекторів. Підстава: робота фокус-груп; інформація Інтернет-сайту ТДАТУ з представленням архіву проведених
заходів на факультеті.
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5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

ТДАТУ передбачено підвищення кваліфікації та проходження стажування викладачів, за необхідністю, наявність
іноземних та педагогічних курсів для педагогічного складу університету. В Університеті функціонує «Вища школа
педагогічної майстерності», основною метою діяльності якої є підготовка висококваліфікованих науково-
педагогічних працівників, що володіють інноваційними методами, технологіями і технічними засобами навчання,
навичками розробки навчально-методичних матеріалів з різних видів освітнього процесу (Кулик А., Григоренко О.).
Для моніторингу рівня професіоналізму НПП в Університеті складається рейтинг НПП згідно «Положення про
рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників ТДТАУ» (https://cutt.ly/MUsVZFw) де у п.
1.3 метою рейтингового оцінювання діяльності є узагальнення та систематизація досягнень науково-педагогічних
працівників університету та визначення додаткових показників, які не були заплановані в індивідуальному плані
викладачів; п. 1.4 Сумарний рейтинг НПП університету є підставою для заохочення найкращих викладачів або
розриву контракту у випадку невідповідності науково-педагогічного працівника ліцензійним і акредитаційним
вимогам. ТДАТУ сприяє професійному розвитку викладачів, прикладом чого є численні стажування на
підприємствах готельно-ресторанної сфери та підвищення кваліфікацій у навчально-наукових установах
(http://surl.li/ahfhi), зокрема стажування викладачів за кордоном (Польща, Казахстан). Викладачі задіяні на
реалізації ОП постійно вдосконалюють професійні знання, компетентності в межах спеціальності, викладацьку
майстерність, приділяє увагу саморозвитку через неформальну освіту (http://surl.li/ahoce, http://surl.li/ahocb,
http://surl.li/ahoby).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Мотивація розвитку професійної майстерності викладачів проводиться згідно з Статутом ТДАТУ використовуючи
матеріальну і нематеріальну системи заохочення. В ТДАТУ створена та функціонує система заохочення НПП з
метою підвищення мотивації науково-педагогічних працівників університету щодо виявлення та реалізації їх
резервів і можливостей для підвищення результатів праці та творчої активності та ін. Реалізується вона відповідно
до чинного законодавства, «Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом ТДАТУ»
(https://cutt.ly/iUKWUlY) (п. 4.8 Забезпечити матеріальне стимулювання штатних працівників університету і яким
присвоєно почесне звання «Почесний професор ТДАТУ», «Почесний професор ТДАТУ ім. Дмитра Моторного» та
занесенням на «Дошку пошани» за рахунок встановлення надбавки за високі досягнення у праці в розмірі до 10%
посадового окладу, але загальний розмір стимулюючих надбавок працівників не повинен перевищувати 50% у
межах затвердженого фонду заробітної плати протягом календарного року), «Змін та доповнень до Колективного
договору між адміністрацією та профспілковим комітетом ТДАТУ на 2020-2021» (https://cutt.ly/PUKEDdW) (п. 1
Заохочення за захист докторської дисертації - 15000 грн, за захист у визначений термін кандидатської - 8000 грн) та
інших положень ТДАТУ (https://cutt.ly/JUKRz5v; https://cutt.ly/UUKRUm9; https://cutt.ly/ZUKRBgQ;
https://cutt.ly/5UKTupg). Підставами для матеріального стимулювання НПП є досягнення в науково-методичній
роботі, розробка, впровадження та опанування новітніми технологіями, впровадження винаходів,
раціоналізаторських пропозицій, написання проектів, отриманні грантів та ін. З нагоди святкування державних свят
за вагомі особисті досягнення у професійній діяльності, реалізації державної політики у сфері освіти і науки,
активну участь у підготовці фахівців та тривалу і бездоганну працю адміністрація нагороджує викладачів грамотами
та подяками. Також за здобутки у професійній діяльності, за поданням Університету, були застосовані такі моральні
заохочення : Прісс О.П. нагороджено відзнакою «Науковець року 2021» та почесною грамотою голови Української
федерації вчених академіка НАН України В. Семиноженка - (http://www.tsatu.edu.ua/tpzpsg/vitajemo-olesju-petrivnu-
priss-z-vidznakoju-naukovec-roku-2021-ta-pochesnoju-hramotoju-holovy-ukrajinskoji-federaciji-vchenyh-akademika-nan-
ukrajiny-v-semynozhenka/); Бандуру І.І. почесною грамотою Запорізької ОДА (2021 р.); орденом ІІІ ступеня
Запорізької ОДА Прісс О.П. (https://cutt.ly/CULv4S7).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Викладачі, що забезпечують викладання за ОП за своєю академічною та професійною кваліфікацією повністю
відповідають Ліцензійним умовам, постійно підвищують свою професійну майстерність. В Університеті сформована
дієва система як матеріального, так і нематеріального стимулювання розвитку викладацької майстерності.
Профільні роботодавці, активно залучені до формування та реалізації ОП, налагоджена співпраця з органами
державної влади та регіональними і всеукраїнськими громадськими об’єднаннями. Конкурсний відбір проводиться
в умовах відкритості, гласності, законності, рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень
конкурсною комісією, незалежності, об'єктивності та обґрунтованості рішень конкурсної комісії, неупередженого
ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад НПП.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.
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Рекомендовано продовжити спрямовувати зусилля НПП на підготовку підручників та посібників, наукових
публікацій, що відповідають профілю ОП. Під час оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад НПП
доцільно визначати додаткові вимоги до кандидатів щодо наявності публікацій, стажувань за тематикою
навчальних дисциплін ОП.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Академічна та професійна кваліфікація НПП загалом дає змогу досягти програмних результатів навчання за всіма
компонентами ОП. В Університеті формально визначені процедури і критерії конкурсного відбору викладачів,
підвищення їх кваліфікації. Представники роботодавців залучені до формування і перегляду ОП, проведення
аудиторних занять. Однак, потрібно розширити практику залучення професіоналів галузі до проведення
аудиторних занять з окремих ОК відповідно до навчального плану. Функціонує дієва система матеріального і
нематеріального стимулювання розвитку професійної майстерності НПП. Потребує посилення потребує
відповідність викладачів окремим ОК, що можливо досягти, зокрема, шляхом формування чітких критеріїв
конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад. ОП в контексті критерію 6 загалом відповідає вимогам, але
мають місце недоліки, які не є суттєвими і не впливають на якість підготовки здобувачів вищої освіти.

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 ТДАТУ формуються з двох джерел: бюджетного фонду та спецфонду. Бюджетні кошти надходять
до Університету щляхом розподілу за формулою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів; спецфонд
формується з доходів від освітньої та господарської діяльності. Відповідно до Відомостей СО та огляду в онлайн
режимі матеріально-технічної бази, ЕГ встановлено, що наявне матеріально-технічне та навчально-методичне
забезпечення відповідає вимогам щодо організації освітнього процесу за ОП, сприяє досягненню цілей та ПРН.
Зокрема, ЕГ було продемонстровано оновлені навчальні приміщення та спеціалізовані кабінети та лабораторії:
біохімічних досліджень; «Ресторанна справа»; мікробіологічних досліджень; «Навчальне кафе»; «Технологія
продукції ресторанного господарства»; лабораторії організації харчування; «Навчальний готель» та ін. У
розпорядженні здобувачів ОП є власний комп’ютерний клас. Університет забезпечує організаційні, фінансові та
матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, фонд якої постійно поповнюється. Навчально-
методичне забезпечення ОП (методичні матеріали, підручники, посібники та довідники, наукові періодичні
видання) є достатнім, можливий безкоштовний доступ до баз Scopus та Web of science, наявне покриття Wі-Fі з
вільним доступом у читальних залах. Робочою групою даної ОП в повній мірі розроблено РНП та інші навчально-
методичні матеріали за компонентами цієї ОП, які відповідають вимогам системи забезпечення якості освіти та
освітнього процесу ТДАТУ. В Університеті наявна платформа дистанційного навчання «Освітній портал ТДАТУ». В
Університеті функціонує «Центр культури і дозвілля», який створює умови для творчого та особистісного розвитку
студентів. У ТДАТУ регулярно проводяться опитування здобувачів ВО за даною ОП щодо якості освіти та створення
умов для досягнення визначених ОП цілей і ПРН, результати яких містяться у відкритому доступі на сайті. Про
конкретні випадки врахування потреб та інтересів здобувачів ВО на ОП в контексті навчально-методичного
забезпечення, інфраструктури, обладнання ЕГ не відомо, однак відсутність критичних скарг підтверджує
задоволеність здобувачів ВО цим аспектом освітнього процесу. Однак, як зазначив під час зустрічі, в.о ректора
Ломейко О.П за останній період, за пропозицією студентського самоврядування, для покращення організації
освітнього процесу для навчальних аудиторій Університету закуплено сучасні телевізори, яке у т.ч використовується
для реалізації ОП. Таким чином, ЕГ дійшла обґрунтованого висновку, що в цілому освітній процес забезпечується
належним чином та сприяє якісному функціонуванню ОП.

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.

Університет надає можливість вільного доступу НПП та здобувачів до мережі Інтернет та комп’ютерів у читальному
залі. Реалізація освітнього процесу в умовах карантинних обмежень здійснювалася за допомогою систем
дистанційного навчання «Освітній портал ТДАТУ», що є частиною системи освіти Університету. Навчально-
методична література представлена в електронному вигляді безпосередньо на дистанційних курсах. Фонд
друкованих видань і неопублікованих документів наукової бібліотеки складає близько 450 тис. примірників;
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колекція повнотекстових електронних документів більш ніж 30 тис. назв. Наукова бібліотека має читальні зали та
автоматизовану інформаційно-бібліотечну систему «WEB Ирбис», де представлено електронний каталог та
електронну бібліотеку; наявний доступ НПП та здобувачів ВО до міжнародної наукової бази Web of Science.
Відповідно до потреб ОП, бібліотеку поповнено спеціалізованою навчальною літературою. Доступ до усіх ресурсів
наукової бібліотеки є безоплатним для викладачів і здобувачів ВО на ОП. Випускова кафедра має широкий перелік
спеціалізованих лабораторій за ОП, до яких забезпечений безоплатний доступ викладачів і здобувачів ВО. Доступ до
соціальної інфраструктури: спортивний клуб, гуртки художньої самодіяльності, наукові гуртки та спортивні секції
тощо є безкоштовним.

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.

Ознайомившись з Університетом у процесі відеоогляду приміщень, роботи фокус-груп (див. Програму виїзду ЕГ під
час проведення акредитаційної експертизи) було встановлено, що освітнє середовище є безпечним для життя та
здоров’я здобувачів ВО. Освітнє середовище ТДАТУ відповідає основним вимогам та забезпечується персоналом
підрозділів охорону праці та безпеку життєдіяльності на належному рівні. Навчальні приміщення відповідають
чинним будівельним і санітарним нормам, а також вимогам правил пожежної безпеки й охорони праці. Університет
забезпечує виконання планових ремонтних робіт, а також закупівлю необхідного обладнання. На території
Університету функціонує медичний пункт, в якому працює спеціаліст, який надає медичну допомогу здобувачам ВО.
Під час інтерв’ювання в фокус-групах було виявлено, що ОНАХТ регулярно проводить заходи задля забезпечення
психологічного здоров’я здобувачів ВО і НПП; пропагується позиція здорового способу життя
(https://cutt.ly/PUoPr3b) та здорового харчування (https://cutt.ly/LUoO7fF). Для забезпечення психологічної
підтримки студентів та НПП у штаті Університету введена посада психолога. Присутня на онлайн-зустрічі
психологиня Красуля Я.Г. повідомила, що студенти та викладачі інколи звертаються за допомогою, але у основному
з приводу сімейних або життєвих обставин. Під час карантину психологічна служба функціонувала в онлайн-
режимі. Зі слів здобувачів ВО, необхідну підтримку вони можуть отримати також від кураторів. Студенти мають
змогу висувати свої пропозиції стосовно поліпшення матеріально-технічної бази під час зустрічей з деканом,
зустрічей студентського самоврядування з керівництвом Університету. Питання щодо задоволення здобувачів ВО
рівнем матеріально-технічної бази включені до анкетувань, що є частиною процедури внутрішнього аудиту системи
управління якістю.

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

Зустріч із студентами, засвідчила, що ТДАТУ забезпечує їм освітню, організаційну, консультативну і соціальну
підтримку, яку здійснюють: викладачі під час лекцій, практичних занять, консультацій та через додаткові
комунікаційні канали: сторінки в соцмережах, платформи спільної роботи такі Zoomу, групи Viber; куратори
академічних груп; студентський омбудсмен; представники студентського самоврядування; старостат. В ході інтерв’ю
зі студентами з’ясовано, що в разі будь-яких суперечливих ситуацій до вирішення питань можуть залучатися
завідувач кафедри, працівники деканату та/або ректорату. Інші структурні підрозділи також сприяють освітній,
навчальній, науковій, соціальній діяльності, а саме: Навчальний відділ; Науково-методичний центр; Центр
інформаційних технологій і систем; Науково-дослідна частина; Відділ міжнародних зв’язків; Центр кар’єри та
працевлаштування; Центр незалежного оцінювання; Практичний психолог; Соціологічна лабораторія.
Інформаційна підтримка студентів реалізується також через сайт ТДАТУ, де представлені розклад занять та
консультацій, графіки освітнього процесу та перескладань, а також через сторінки університету та підрозділів у
соцмережах. Деканат факультету здійснює керівництво освітньою діяльністю та соціальною адаптацією студентів, а
саме: відповідальний за набір на навчання та роботу з абітурієнтами; здійснює контроль за соцвиплатами;
контролює оплату за навчання; контролює успішність та налагоджує процес навчання; сприяє процесу адаптації
студентів-першокурсників, розроблена вкладка «На допомогу першокурснику» (https://cutt.ly/kUsHTPK);
організації практики; узагальнює результатами анкетування студентів; сприяє організації студентського
самоврядування; проведенню змістовного дозвілля студентів; здійснює профорієнтаційну та іміджеву роботу та ін. В
Університеті працює практичний психолог. Також в ТДАТУ є безоплатний доступ до мережі Інтернет, каталогів
наукової бібліотеки ТДАТУ, роботи з навчально-методичними матеріалами у комп’ютерному класі кафедри або
наукової бібліотеки університету. Консультативна підтримка надається гарантом ОП, кураторами, викладачами,
завідувачем кафедри, співробітниками деканату, Центром кар’єри та працевлаштування, міжнародним, юридичним
відділом, медпунктом, штатним психологом. Відповіді на свої питання здобувачі отримують особисто або
електронною поштою. Соціальна підтримка здобувачам ВО, забезпечується студентським самоврядуванням,
студентським профспілковим комітетом. Результати моніторингу, що представлені в Відомостях СО засвідчили, що
здобувачі ВО задоволені усіма видами підтримки в межах ОП.

5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.
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Університет створює достатні умови для реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами. Під час
інтерв’ю із здобувачами ВО було з’ясовано, що на ОП особи з особливими освітніми потребами не навчаються. За
результатами відеоогляду умов організації освітнього простору в ТДАТУ ЕГ пересвідчилась в тому, що в Університеті
створено умови для осіб з особливими освітніми потребами. Вхід до навчальних корпусів облаштовано пандусами, є
кнопка виклику чергового для супроводу таких осіб (https://cutt.ly/CUolajj), передбачені місця для паркування для
таких категорій осіб. Корпус №2 Університету оснащено ліфтом, що дає можливість здобувачам із особливими
потребами вільно пересуватись між поверхами. В Університеті функціонує Психологічна служби, де завжди надати
консультації та допомогу НПП, співробітникам, студентам, у т.ч. і особам з особливими потребами. Функціонує
ефективна система соціальної підтримки через Студентське профбюро та Профком ТДАТУ, надається за потребою
фінансова допомога студентам, у т.ч. і особам з особливими потребами. Доступ до реалізації права на вищу освіту
відбувається до спеціальних умов щодо участі у конкурсному відборі (https://cutt.ly/TUozZ3p). Під час інтерв’ю із
здобувачами ВО було з’ясовано, що на ОП особи з особливими освітніми потребами не навчаються. Але в
Університеті для таких осіб передбачено індивідуальний графік навчання. Ресурси платформи дистанційного
навчання «Освітній портал ТДАТУ» (https://cutt.ly/HUoczF6) та репозитарію Університету
(https://cutt.ly/hUocW7R), як було продемонстровано ЕГ дозволяють у повній мірі досягти результатів навчання
особам з особливими освітніми потребами які не можуть відвідувати Університет «офлайн».

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

В Університеті реалізується чітка та зрозуміла політика врегулювання конфліктних ситуацій, які є доступними для
всіх учасників освітнього процесу. Захист здобувачів ВО під час освітнього процесу за ОП від сексуальних домагань,
дискримінації, корупції та врегулювання конфліктних ситуацій, а також дотримання в освітньому процесі та
науковій діяльності академічної доброчесності, норм педагогічної етики, моралі, поваги та гідності усіх учасників
академічної спільноти передбачено відповідними положеннями, порядками, Статутом та Кодексом Честі ТДАТУ
(https://cutt.ly/KUoR20T; https://cutt.ly/ZUoTGUl; https://cutt.ly/zUoTV4m; https://cutt.ly/5UoT239), які
оприлюднені у відкритому доступі. Свої скарги учасники освітнього процесу можуть у надати у скриньку довіру.
Систематично проводяться опитування з приводу можливих фактів корупції та є сторінка для повідомлення про
прояви корупції уповноваженої особи (https://cutt.ly/aUoY9hA). ТДАТУ пропагує нульову толерантність до корупції,
булінгу та дискримінації для цього здобувачі ВО запрошуються на зустрічі із відповідальними особами університету
та заходи присвячені таким проблемам (інформація наведена у Відомостях СО знайшла підтвердження). Під час
проведення зустрічей з фокус-групами ЕГ було встановлено, що в Університеті послідовно дотримуються
регуляторних процедур щодо запобігання конфліктних ситуацій під час реалізації ОП та їх врегулювання. ЕГ було
запевнено, що за час функціонування даної ОП випадків вказаних правил зафіксовано не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

В Університеті створена сучасна матеріально-технічна база підготовки здобувачів за ОП. Наявні спеціалізовані
лабораторії для проведення навчальних занять. Наукова бібліотека володіє потужним фондом, який постійно
оновлюється, забезпечує безкоштовний доступ до електронних ресурсів та наукометричної бази даних Web of
Science. Університет забезпечує вільний та безоплатний доступ до елементів інфраструктури, мережі Інтернет та
інформаційних ресурсів в межах ОП. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я студентів всіх
спеціальностей ТДАТУ та дає можливість задовольнити їх потреби та інтереси. Функціонує психологічна служба.
Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів ВО, які навчаються за ОП, що дає можливість
задовольнити їх потреби та інтереси. Ефективна підтримка здобувачів ВО в межах ОП.

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

Зважаючи на те, що в умовах пандемії навчальний процес великою мірою реалізується з використанням технічних
засобів, зокрема на платформі дистанційного навчання Moodle, рекомендується можливість інтеграції у неї
програмного забезпечення для відеозв'язку, що дозволить ефективно використовувати час НПП і студентів при
плануванні освітнього процесу.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Сторінка 21



Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Під час ознайомлення з матеріально-технічною базою ЕГ пересвідчилась в забезпеченості ОП спеціалізованими
лабораторіями та необхідними ресурсами для досягнення програмних результатів навчання. Бібліотечні та
електронні ресурси відповідають сучасним вимогам. Освітнє середовище є безпечним та задовольняє потреби людей
з обмеженими можливостями. Проводиться активна робота з організації позанавчального дозвілля здобувачів.
Окремими структурними підрозділами організовано освітню, консультативну, інформаційну, соціальну та
психологічну підтримку. Розроблено процедуру врегулювання конфліктних ситуацій. Наведено кілька рекомендацій
щодо вдосконалення рівня відповідності Критерію 7, але вони не впливають на загальну позитивну оцінку.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Основним нормативним документом що регламентує забезпечення якісної освіти в ТДАТУ є «Положення про
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ТДАТУ» (https://cutt.ly/9UwnXjq), яке ґрунтується на
основних засадах Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти ESG.
Механізм розроблення, затвердження, періодичного перегляду, моніторингу та закриття освітніх програм
регламентується «Положенням про освітні програми в ТДАТУ» (https://cutt.ly/bUwQvcp) та «Положенням про
проектні групи з розроблення, започаткування та супроводження освітніх програм у ТДАТУ»
(https://cutt.ly/4UwRZXt). Перегляд освітніх програм відбувається за результатами їх моніторингу за участю групи
забезпечення спеціальності, здобувачів ВО, роботодавців, академічної спільноти, відділу моніторингу якості
освітньої діяльності щорічно наприкінці навчального року та оформлюється відповідними протоколами. Критерії,
за якими відбувається перегляд освітніх програм, формуються як у результаті прогнозування розвитку галузі та
потреб суспільства, так і в результаті зворотного зв’язку із стейкхолдерами. З цією метою проводяться онлайн-
опитування стейкхолдерів на сайті ТДАТУ щодо якості освітньої програми та освітньої діяльності
(https://cutt.ly/aY5o4TW), що підтверджує надані гарантом ОП результати моніторингу даних опитувань. Пропозиції
здобувачів ВО при розробці та перегляді освітніх програм збираються із залучанням студентського самоврядування,
обґрунтовані пропозиції вносяться до протоколу обговорення (протокол від 17.04.2020 р. та від 19.01.2021 р. – див.
Критерій 1 Звіту ЕГ). Модель управління якістю освітньої і наукової діяльності ТДАТУ має п’ять рівнів: 5) рівень
прийняття загальноуніверситетських рішень: Наглядова Рада, Ректор, Вчена рада – функції визначаються Законом
України «Про вищу освіту» та Статутом; 4) рівень розроблення, експертизи, апробації, моніторингу, академічної
політики, загально-університетських рішень, документів, процедур, проектів: загальноуніверситетські структурні
підрозділи, дорадчі та консультативні органи, органи студентського самоврядування, об’єднані (регіональні) ради
роботодавців – функції та повноваження визначаються Статутом та затвердженими в установленому порядку
Положеннями Університету; 3) рівень впровадження і адміністрування освітніх програм, щорічного моніторингу
програм і потреб галузевого ринку праці: структурні підрозділи які здійснюють освітню діяльність (факультети,
інститути), органи студентського самоврядування, галузеві ради роботодавців; 2) рівень безпосередньої реалізації
освітніх програм, поточного моніторингу: кафедри, гаранти програм, проектні групи, групи забезпечення
спеціальності та фокус-групи здобувачів ВО, роботодавці; 1) здобувачі ВО. ЕГ підтверджено, що зміни які відбулися
в ОП мотивовані введенням Стандарту, за результатами засідань, круглих столів робочої групи та роботодавців, з
академічною спільнотою, студентським самоврядуванням, які зазначені у Відомостях СО.

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.

Відповідно до системи організації внутрішнього забезпечення якості в Університеті, здобувачі ВО відповідають
першому рівню забезпечення якості та мають змогу за допомогою періодичного опитування висловити свою думку
щодо задоволеності організацією освітнього процесу. На зустрічах зі здобувачами ВО та представниками органів
студентського самоврядування ЕГ отримала підтвердження щодо періодичного анкетування та залучення
здобувачів до перегляду ОП. За результатами аналізу анкетувань здобувачів ВО, переважна більшість відповіла, що
їх пропозиції враховуються при розробці та перегляді ОП. Здобувачі ВО включені до робочої групи з розробки ОП.
Органи студентського самоврядування та здобувачі ВО залучені до засідань, де вони мають змогу висловити свої
пропозиції щодо організації освітнього процесу та вдосконалення ОП (протокол від 17.04.2020 р. та від 19.01.2021 р.
– див. Критерій 1 Звіту ЕГ). Крім того, студенти можуть висловити свої пропозиції щодо процедур внутрішнього
забезпечення якості ОП, в т.ч. через студентського омбудсмена. У контексті цієї ОП актуальними для представників
студентського самоврядування є питання пов’язані зі збільшенням кількості лабораторних/практичних занять,
заміна лабораторних занять на практичні за окремими ОК; об’єднання окремих ОК та перенесення з 2 на 1 курс,
оскільки дані компетенції необхідні під час проходження практичної підготовки. На зазначені пропозиції
Університет та гарант ОП на них відреагував внесенням відповідних змін до навчального плану.
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3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

Університет співпрацює з 17 підприємствами сфери обслуговування (ФОП Рудченко О.Г. – кафе «Пан і Пані»; ТОВ
«Віндфул», ПП «Марлі», ПП «Литвиненко», ФОП Сухаренко О.І. – база відпочинку, ресторан «Family» та ін.), про
що свідчить надана за додатковим запитом гарантом ОП інформація про укладені угоди про бази практики та
присутні під час зустрічі роботодавці (https://cutt.ly/mUeq7wS). Напрями співпраці: участь роботодавців у круглих
столах, засіданнях робочих груп; залучення до аудиторних занять; у планах – головування у ЕК при захисті
кваліфікаційних робіт. Згідно «Положення про опитування учасників освітнього процесу в ТДАТУ»
(https://cutt.ly/NUw7QZu) передбачено опитування роботодавців щодо відповідності компетентностей, набутих
здобувачами, очікуванням і потребами роботодавців; задоволення роботодавців якістю підготовки фахівців в
Університеті; відповідності потреб ринку праці у випускниках ОП; рівня конкурентоспроможності випускників ОП;
напрямків взаємодії та залучення роботодавців до освітнього процесу тощо. Згідно пп. 4.3.6 зазначеного Положення
«Опитування роботодавців … щодо якості освітньої діяльності та освітньої програми здійснюється наприкінці
кожного навчального року». Але завдяки активній позиції гаранта ОП та НПП випускової кафедри та роботодавців у
спільних професійних та наукових заходах, обговорення актуальності та ефективності функціонування ОП
відбувається частіше від запланованого у неформальній обстановці. Для роботодавців актуальним в реалізації ОП є
узгодження термінів проходження виробничих практик відповідно до регіональних потреб початку курортного
сезону і найбільш вагомі для роботодавців навчальні дисципліни. На підставі засідань круглого столу «Актуальні
проблеми та перспективи розвитку», який проводить випускова кафедра всі зауваження та пропозиції роботодавців
відображені у протоколах і гарант ОП на них реагує під час наступного перегляду ОП (https://cutt.ly/EUeyxZB;
https://cutt.ly/jUeyRTI). За результатами онлайн-зустрічі, ЕГ дійшла висновку, що співпраця роботодавців та робочої
групи ОП має реальний, а не формальний характер.

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

Перший випуск фахівців ОП відбудеться в 2022 р., тому інформація щодо кар’єрного шляху випускників ОП
відсутня. Але в Університеті налагоджена чітка система збору та аналізу інформації про працевлаштування
випускників в першу чергу через колишніх кураторів випускників. Підтримка зв’язку з колишніми здобувачами ВО
здійснюється через спілкування у соціальних мережах, зокрема на офіційній сторінці кафедри та через особисте
спілкування. Також випускників запрошують на зустрічі до Університету, де вони діляться із здобувачами ВО
досвідом успішного працевлаштування та особливостями своєї професії. Центр кар’єри та працевлаштування
(http://www.tsatu.edu.ua/emp/), який здійснює організацію проходження практики та стажування зараз активно
працює над розширенням баз практик для здобувачів ОП та інформує майбутніх випускників про можливі вакансії з
працевлаштування та за сприяння якого проводиться щорічне працевлаштування студентів (див. Відомості СО).
Згідно «Положення про опитування учасників освітнього процесу в ТДАТУ» (https://cutt.ly/NUw7QZu) пп. 4.3.6
«Опитування … випускників щодо якості освітньої діяльності та освітньої програми відбувається наприкінці
кожного навчального року». Зокрема, передбачено опитування випускників щодо: відповідності змісту їх освіти
потребам та вимогам ринку праці; можливості працевлаштування за даною професією; потреб в інших освітніх
пропозиціях для подальшого професійного зростання. Збирання інформації щодо кар’єрного шляху випускників у
ТДАТУ також здійснює ГО «Асоціація випускників ТДАТУ» за допомогою онлайн-анкетування
(https://cutt.ly/CUearLf), також Університет у розділі «Випускники ТДАТУ – гордість Університету!» розміщує
інформацію про найкращих випускників та їх здобутки (https://cutt.ly/rUeaYgJ).

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

Згідно «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ТДАТУ» (https://cutt.ly/0Uef1sj)
проводиться моніторинг: ринку праці та ринку освітніх послуг з урахуванням думок роботодавців; моніторинги
якості викладання навчальних дисциплін; якості знань здобувачів вищої освіти; опитування стейкхолдерів; стану
навчально-методичного забезпечення освітнього процесу; стану підвищення педагогічної майстерності НПП; стану
академічної доброчесності. Для цього в ТДАТУ функціонує «Відділ моніторингу якості освітньої діяльності»
(https://cutt.ly/HUegPKb) основним завданням якого є підготовка пропозицій щодо усунення недоліків, виявлених
під час контрольних моніторингових перевірок. За результатами моніторингу за ОП виявлено наступні недоліки: 1)
недостатність інформування та залучення здобувачів ВО щодо проведення науково-практичних заходів; 2)
надмірність навчального навантаження впродовж семестру; 3) недостатній розвиток soft skills. Ознайомлення з
наданими гарантом ОП результатами моніторингу оцінювання стейкхолдерами ОП, засвідчило що система
забезпечення якості ЗВО відреагувала і Відділом були надані пропозиції щодо покращення якості даних показників.
Результати моніторингів розглядаються гарантом ОП, групою забезпечення спеціальності та розробляються
пропозиції і заходи щодо усунення недоліків детально описаних у Відомостях СО.
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6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми.

Враховуючи той факт, що ОП проходить первинну акредитацію, зауваження та пропозиції попередніх акредитацій
відсутні. Однак, ЕГ підтверджує, що на ОП було враховано зауваження та пропозиції, сформульовані під час
акредитацій інших ОП проведених у ТДАТУ, які зазначені у Відомостях СО. А саме, посилено обґрунтування
регіонального, галузевого контексту та особливостей ОП; доповнено перелік вибіркових ОК, які формують у
здобувачів ВО soft skills.

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

Відповідно до п. 3.1 «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ТДАТУ»
(https://cutt.ly/9UwnXjq) «Внутрішня система забезпечення якості освіти базується на свідомому, спільному
створенні культури якості всіх представників академічної спільноти. Досягнення високої якості освіти нерозривно
пов’язане з автономією, традиціями та гідністю академічної спільноти»; п. 3.3 «Стратегія культури якості
реалізується за активної участі усіх працівників ТДАТУ (адміністрації, керівників структурних підрозділів, науково-
педагогічних працівників, навчально-допоміжного, адміністративно-господарського персоналу) та здобувачів ВО».
Академічний персонал відповідає другому рівню організації системи внутрішнього забезпечення якості що
здійснюється за безпосереднього керівництва гаранта ОП та завідувача кафедри, за такими напрямами: контроль
виконання вимог та встановлених нормативів щодо якісної організації освітньої діяльності; моніторинг поточних,
проміжних результатів навчання здобувачів ВО; встановлення та оцінювання рівня досягнення складових
професійної компетентності здобувачів вищої освіти, досягнутих на певному етапі їх навчання; запобігання та
виявлення академічного плагіату в кваліфікаційних роботах здобувачів ВО. Тобто представники академічної
спільноти змістовно залучені на всіх етапах забезпечення якості ОП. НПП кафедри входять до складу проектних та
груп забезпечення спеціальності. До того ж на сайті Університету розміщено анкету для опитування академічної
спільноти (https://cutt.ly/IUebiJa; https://cutt.ly/7UebQwL), де можна оцінити організацію освітнього процесу за
даною ОП. Отже, на думку ЕГ, рівень культури якості освітнього процесу в ТДАТУ є достатньо високим зокрема
через чітку систему розподілу зон відповідальності між усіма учасниками освітнього процесу, налагодження
процедур моніторингу, обговорення результатів та оперативне реагування на пропозиції щодо покращення ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

В ТДАТУ сформовано культуру якості, а система забезпечення якості сприяє реагуванню на недоліки, виявлені в ОП
і освітній діяльності. До сильних сторін даної ОП слід віднести наявність дієвої системи моніторингу думки всіх
стейкхолдерів, що відображено як в результатах опитувань; публічність інформації про ОП, перебіг її реалізації,
взаємодію зі стейкхолдерами забезпечується шляхом оприлюднення у вільному доступі на сайті Університету та
випускової кафедри; вдосконалення ОП, коригування навчальних планів, змістового наповнення ОК здійснюється з
урахуванням запитів бізнес-середовища шляхом тісної співпраці з роботодавцями та за допомогою інструментарію
опитування; активна участь роботодавців у розробці та періодичному вдосконаленні ОП відповідно до вимог галузі
сприяє підвищенню якості фахової підготовки здобувачів ВО.

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

З метою інформування, налагодження зв’язків з потенційними роботодавцями для подальшого працевлаштування
та відслідковування кар’єрного зростання випускників ОП вважаємо за доцільне розглянути можливість створення
вкладки «Випускники» на сайті випускової кафедри з контактною інформацією/анкетами майбутніх випускників за
їх згодою.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.
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ЕГ пересвідчилась у тому, що внутрішня система забезпечення якості освіти в ТДАТУ орієнтована на тісну взаємодію
всіх учасників освітнього процесу, стейкхолдерів, структурних підрозділів та керівництва ЗВО. Всі процедури та
заходи організовано виключно з метою моніторингу освітнього процесу, підсилення слабких сторін та спрямування
навчання за ОП на досягнення високих освітніх результатів. Тісна співпраця з роботодавцями та аналіз
працевлаштування випускників є запорукою вдосконалення ОП. Встановлено факти оперативного реагування на
виявлені недоліки та виконання рекомендацій щодо вдосконалення ОП. ОП в контексті критерію 8 загалом
відповідає вимогам, але мають місце недоліки, які не є суттєвими і не впливають на якість підготовки здобувачів
вищої освіти.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

В ТДАТУ сформовані чіткі й зрозумілі правила і процедури, які регулюють права та обов’язки всіх учасників
освітнього процесу. Усі правила і процедури визначені згідно з чинним законодавством та внутрішньою
нормативною базою. Послідовне їх виконання регулюється нормативною базою, що є у відкритому доступі на
офіційному сайті Університету у розділі «Офіційні документи» (https://cutt.ly/5Ut4lQb). Вся актуальна інформація
для здобувачів ВО (перелік навчальних дисциплін, силабуси та робочі програми, методичні матеріали, розклад,
графік консультацій та ін.) розміщена у вкладці «Навчання» на офіційному веб-сайті випускової кафедри
(https://cutt.ly/VUt8ERH). Під час інтерв’ювання здобувачів ВО було підтверджено, що всі правила і процедури щодо
провадження освітнього процесу для них зрозумілі.

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.

За результатами співбесіди з гарантом ОП з’ясовано, що Проект ОП для обговорення було оприлюднено на сторінці
кафедри вчасно (https://cutt.ly/vUt1nvU). Результати обговорень зафіксовано у протоколах обговорення освітніх
програм зі стейкхолдерами: «Круглих столів», зустрічей з роботодавцями, студентським самоврядуванням та
академічною спільнотою, які оприлюднені у вільному доступі на сайті Університету (https://cutt.ly/TUtMBcZ).
Перевірено факт наявності форми зворотного зв’язку на офіційному веб-сайті Університету у розділі «Освітні
програми» вкладка «Проєкти освітніх програм», де розміщено на електронна адресу Відділу моніторингу якості
освітньої діяльності ТДАТУ (qmd@tsatu.edu.ua) з метою отримання пропозицій від стейкхолдерів. Представники усіх
опитаних фокус-груп засвідчили про їх залученість до перегляду й покращення якості ОП. Отже, у цілому процедура
отримання зауважень та пропозицій стейкґолдерів організована відповідно до вимог.

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.

ЕГ перевірено й підтверджено факт оприлюднення актуальної інформації щодо ОП у відкритому доступі на
офіційному сайті Університету у розділі «Освіта» (https://cutt.ly/cUtVg3m). Обсяг та зміст інформації є достатнім для
ознайомлення усіх категорій стейкхолдерів щодо мети, цілей ОП, ПРН, форм атестацій здобувачів ВО, структурно-
логічної схеми ОП тощо. Варто зазначити, що ТДАТУ також оприлюднює результати минулих акредитаційних
експертиз на своєму сайті. На сайті випусковою кафедри у розділі «Навчання» вкладка «Посібники та підручники»
(https://cutt.ly/PUPOd92) у вигляді анотацій представлені науково-методичні праці видані НПП. Загалом, діяльність
ТДАТУ з інформативного наповнення своїх Інтернет-ресурсів сприяє утвердженню засад прозорості й публічності.
На думку ЕГ, у своїй сукупності інформаційне наповнення сайту Університету, факультету і випускової кафедри
знаходиться на належному рівні.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Правила і процедури регулювання прав та обов’язків всіх учасників освітнього процесу є чіткими та зрозумілими.
На офіційному сайті Університету у вільному доступі розміщено анкети (Google форми) з метою отримання
пропозицій від стейкхолдерів. Затверджені ОП знаходяться на сайті у відкритому доступі. Наявність вичерпної та
достовірної інформації про ОП, що дозволяє усім стейкхолдерам в достатній мірі ознайомитись з її складовими. ЕГ
позитивно оцінила чітку та зрозумілу практику зворотного зв’язку зі стейкхолдерами, зокрема зі здобувачами ВО, в
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межах ОП, їх можливість брати участь в обговоренні, надавати свої пропозиції та зауваження до відповідних
проєктів ОП.

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

З метою підвищення рівня публічності і прозорості освітнього процесу, для інформування потенційних абітурієнтів
про ОП, визначення можливих форм співпраці, подання та врахування пропозицій за даною ОП інших
стейкхолдерів, рекомендовано продумати механізм забезпечення доступу на сайті до повнотекстових документів
навчально-методичної літератури, наукових розробок НПП які забезпечують дану ОП.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

В цілому, освітня діяльність ТДАТУ достатньо прозора і публічна для стейкхолдерів. В Університеті визначені чіткі
та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу. Інформація
про ОП є достовірною та знаходиться у відкритому доступі. Її обсяг можна вважати достатнім, проте не вичерпним,
тому цей аспект відноситься до сторін, які варто покращити. Враховуючи контекст, динаміку розвитку ОП та освітня
діяльність загалом відповідають Критерію 9 з недоліками, що не є суттєвими і не впливають на якість підготовки
здобувачів вищої освіти.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

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
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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

Карпенко Юрій Вікторович

Члени експертної групи

Коротун Сергій Ігорович

Буняк Олена Василівна
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