
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного

Освітня програма 34903 Менеджмент

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 073 Менеджмент

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра
Моторного

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 34903

Назва ОП Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 073 Менеджмент

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Страпчук Світлана Іванівна, Білоус Яна Юріївна, Супруненко Світлана
Анатоліївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 04.11.2020 р. – 06.11.2020 р.

3. Посилання на документи, які підлягають оприлюдненню закладом вищої освіти на своєму
вебсайті

Відомості про самооцінювання ОП http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/vidomosti-pro-
samoocinjuvannja-menedzhment-mahistry.pdf

Програма візиту експертної групи http://www.tsatu.edu.ua/tryvaje-akredytacijna-ekspertyza-osvitnoji-
prohramy-menedzhment http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/prohrama-dystancijnoho-akredytacijnoho-vizytu.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

ОП та ЗВО ТДАТУ готові до змін, вчасно реагували на зауваження ЕГ. РП та НП 2020р. зазнали значного
вдосконалення. Практикоорієнтований підхід підтверджується тісною співпрацею з роботодавцями. Зацікавленість
стейкхолдерів, здобувачів та випускників в подальшій реалізації ОП. Гарант орієнтується в усіх нюансах ОП.
Підтримується активна комунікація зі всіма стейкхолдерами. Студентоцентрований підхід на всіх рівнях управління.
Наявність “Кімнати емоційного розвантаження” та “Лаболаторія “Навчальне кафе””. Академічна та професійна
активність НПП задіяних в реалізації ОП відповідає спеціальності 073 Менеджмент. НПП задіяні у
інтернаціоналізації Університету, приймають участь у реалізації різних програм, в тому числі Еразмус+ (КА2),
готують грантові заявки на отримання фінансування. Результати акредитаційної експертизи підтвердили існування
високої відповідності якісному рівню організації наступних освітніх процесів: формування освітнього середовища та
матеріальних ресурсів; розробка та впровадження системи внутрішнього забезпечення якості ОП. В академічній
спільноті ЗВО сформована культура якості, яка сприяє постійному розвитку ОП та освітньої діяльності за нею.
Забезпечується прозорість та публічність освітньої діяльності у ЗВО. В цілому ОПП відповідає критеріям якості,
проте за деякими підкритеріями є зауваження, що відображені в слабких сторонах.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Адміністрація демонструє значущість ОПП у контексті стратегічного розвитку Університету. Зустріч з
роботодавцями підтвердила залучення до вдосконалення ОПП, стейкхолдерами є представниками великого та
середнього бізнесу. Отримані рецензії на ОПП від академічної спільноти та представників бізнесу. ЕГ відзначила
відкритість і готовність стейкхолдерів до різноманітних форм співпраці. Забезпечена інтегрованість програми в
спеціальності 073 Менеджмент, що передбачає завершення навчання другим освітнім рівнем. Відбулися позитивні
зміни в структурі ОП 2020 р. порівняно з 2019 р.: переформатовано кількість кредитів між ОК; Інший підхід до
формування індивідуальної траєкторії ЗВО, включені майнори; Зменшено кількість обов'язкових дисциплін
загальної підготовки, і в свою чергу збільшено професійну підготовку. Слід відзначити інноваційність можливості
включення до вибіркових майнорів ОП, участь ТДАТУ в проєкті ЄС Erasmus+ з розбудови потенціалу вищої освіти
«Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan» та включена наступних
навч.дис. на вибір ЗВО: Цифрова грамотність, Цифрові бізнес моделі, Управління великими масивами даних та
Agile-проєкт. ЕГ відзначила інноваційність ЗВО в підготовці ЗО за ОП Менеджмент за дуальною формою, а саме 12
ЗО в 2020-2021 н.р. та 9 - 2019-2020рр. здобувають вищу освіту за дуальною формою. ТДАУТ є учасником пілотного
проєкту у закладах передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (Наказ
МОН від 15.10.2019р. № 1296); Можливість пройти закордонну практику ЗО межах укладених угод. Кафедра
менеджменту де реалізується ОП є науковою лабораторією, на кафедрі здійснюється робота над науковою
програмою. Освітньому порталі ТДАТУ та доступ до електронних навчальних курсів з дисциплін ОП «Менеджмент».
Наявність «Вищої школи педагогічної майстерності». Встановлення зворотного зв’язку між усіма учасниками
освітнього процесу за допомогою Telegram боту. За ініціативи представників роботодавців в ТДАТУ створено “Банк
резюме”. В Університеті існує вся необхідна нормативна база щодо оцінювання та контролю знань здобувачів, а
також процедури оскарження результатів. Наявність тестування забезпечує об'єктивність оцінювання. Реалізується
чітка процедура перевірки письмових робіт на плагіат здобувачі усвідомлюють наслідки недоброчесності. Наявність
інформаційного порталу з персоналізованим студентським доступом. Розроблення, затвердження, моніторинг та
періодичний перегляд освітніх програм в ТДАТУ є процедурою визначеною, прозорою та зрозумілою. Активна
співпраця із зовнішніми стейкхолдерами. Наявна та доступна інфраструктура, необхідна для забезпечення
освітнього процесу.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Потребують узгодження критерії оцінювання знань здобувачів в силабусах та Положенні про організацію освітнього
процесу з питання розподілу балів; узгодження Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та вимог
стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент. Результати моніторингу надаються в узагальненому
вигляді, без розподілу їх між рівнями освіти та спеціальностями підготовки здобувачів. Рекомендовано проводити
моніторинг окремо за рівнями бакалавр і магістр. Значне організаційне навантаження на відповідальний за ОП
структурний підрозділ. Обмеженість англомовної версії сайту Факультету та кафедри. Відмінності в НП д.ф.н. та
з.ф.н., що не зазначено в ОП, а саме: ОК 7 “Комплексна курсова робота “Менеджмент та адміністрування””
передбачена ОП і є в НП д.ф.н., на з.ф. навчання відсутня. ЕГ рекомендовано привести у відповідність НП з.ф.н. до
структури ОП. Рекомендовано включити у вибір ЗО навчальні дисципліни: Енергетичний менеджмент та Аграрний
менеджмент. ЕГ рекомендовано популяризувати академічну мобільність серед здобувачів вищої освіти та
застосовувати практики визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти. ЗО за даною ОП
не беруть участі в міжнародних стажуваннях, хоча можливість є. ЕГ рекомендовано посилити роботу ЗВО в
напрямку популяризації та залучення ЗО даної ОП до процесів інтернаціоналізації, в частині академічної
мобільності та міжнародного стажування/міжнародної практики. ЕГ рекомендовано оновити літературні джерела в
робочих програм та/або силабусів: “Упр. потенціалом під-ва», “Антикризове упр-ня”, “Контролінг в менеджменті” ,
“Упр.конкурентно спроможністю під-в”, “Упр. змінами”, “Упр.економ.безпек.під-в”, “Методологія наукових
досліджень”. ЕГ рекомендовано привести силабуси та робочі програми у відповідність нормативним документам
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ТДАТУ. Оновити ЄДБО стосовно академічної та професійної активності НПП за даною ОП. Активізувати роботу в
напрямку проведення “Відкритих занять” та результатів їх обговорення (ост.протокол березень 2019 р.
Рекомендовано посилити та розширити можливості для анонімних повідомлень про конфлікти шляхом створення
відповідної рубрики “скарг та пропозицій” на сайті університету. ЕГ рекомендовано проводити засідання за
результатами опитування студентів ТДАТУ щодо “Корупції у ВНЗ” наприкінці кожного навчального року.
Рекомендовано запровадити консультаційні заходи з боку Відділу МЯОД для кафедр щодо підвищення якості
освітнього процесу та перегляду ОП. Рекомендовано перерозподілити навантаження з кафедри щодо аналізу ринку
праці на відповідні підрозділи університету, на Відділ зв’язків з виробництвом. Більшість інформації доступна лише
українською мовою, англомовна версія сайту надає лише інформацію про загальні особливості діяльності
Факультету та кафедри менеджменту, що обмежує можливості залучення на програму іноземних здобувачів.
Рекомендовано змістовно доповнити англомовну версію сайту Факультету та 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 навчання, які відображені в ОПП: підготовка фахівців, які володіють інноваційним способом мислення та
компетентностями, здатними ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у
процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються
невизначеністю умов і вимог. Цілі повністю відповідають місії Університету, яка орієнтована на підготовку
високоосвічених фахівців, затребуваних на ринку праці, здатних використовувати сучасні технології у практиці та
наукові діяльності з належним мисленням а готовністю до навчання протягом усього життя. Місію відображено в
Стратегії розвитку ТДАТУ ім. Д.Моторного на 2019 - 2029 рр. http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/stratehija-
tdatu.pdf. Окрім того цілі програми відповідають баченню майбутнього Університету, який є надійним партнером
реалізації програм регіонального сталого розвитку та дорадництва. Сама ОПП відповідає стратегічним завданням
щодо розвитку нових освітніх програм, яке відображене у Концепції інноваційного розвитку ТДАТУ,
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/koncepcija-innovacijnoho-rozvytku-tdatu-na-2016-2021-rr..pdf

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

Згідно з Положенням про освітні програми в ТДАТУ, http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/ilovepdf_merged-1-1.pdf До обговорення ОПП залучають НПП та інших стейкхолдерів, чия
участь у розробці програми здатна підвищити її якісний рівень (професіонали за відповідною для ОП спеціальністю,
представники органів місцевої влади, випускники ЗВО, здобувачі вищої освіти). На ОПП отримані рецензії від
провідних роботодавців регіону, які були присутні на фокус-групі, зокрема Ярчук В.А., Рудченко С.О., Перелигін І.О.
зазначили про активну участь в обговоренні змісту ОПП, формуванні діалогу між Університетом та реальним
сектором економіки, перегляді результатів навчання та наданні пропозицій щодо вдосконалення. Окрім того,
Рудченко С.О. зазначив про важливість компонентів в ОПП, які спрямовані на формування екологічно орієнтованої
свідомості у здобувачів та відповідних навичок. Також роботодавці зазначили про їх участь у круглому столі,
присвяченому обговоренню освітніх компонент програми. На зустрічі з адміністрацією ректор та проректори
підтвердили про тісні зв’язки з великими підприємствами, які є системними для регіону, готовими до співпраці з
ЗВО у напрямі вирішення гострих проблем з менеджменту якості, енергоефективності, інноваційно-інвестиційних
процесів тощо, тому виступають базами практики для здобувачів та демонструють готовність працевлаштування
майбутніх випускників. Опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінки якості освітнього процесу та реалізації
ОПП здійснювалося восени 2019 року, в якому прийняли участь як бакалаври так і магістри. Загальні результати
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/monitorynh-zdobuvachiv-po-op-menedzhment.pdf Окрім
того у всіх здобувачів вищої освіти протягом року є можливість надавати пропозиції, зауваження, оцінку через чат-
бот, що розміщений на сайті Університету. Серед інших стейкхолдерів, які були залучені до вдосконалення
результатів навчання програми, були представники студентського самоврядування. Проєкт ОПП був презентований
на зібранні здобувачів, організованого гарантом, де усі бажаючі надавали пропозиції щодо змін, висували
зауваження.
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3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Перелік ОК, які забезпечують відповідні ПР дозволяють підготувати фахівця з менеджменту, здатного працювати в
різних галузях економіки, проте, враховуючи значну кількість промислових підприємств в Запорізькій області,
галузева специфіка врахована при наповненні змісту навчальних дисциплін, розробці завдань. Конкурентною
перевагою програми є грунтовна підготовка здобувачів з іноземної мови, важливість якої зазначили роботодавці на
фокус-групі, психології управління, управління змінами в умовах високої динаміки розвитку підприємств. За
результатами фокус-групи з НПП було відзначено про грунтовну підготовку здобувачів в контексті економіко-
математичного моделювання та його застосування при підготовці кваліфікаційних робіт. Здатність до аналітики та
прогнозування відзначено на сьогодні як важливі навички сучасного фахівця. При розробці ОПП було вивчено
досвід впровадження програм з менеджменту на ступних університетів https://is.gd/3xlUx5. Швейцария
Universität Zürich https://is.gd/xOPUJU, University of Toronto (https://is.gd/XR9fK8 Великобританія University of
Manchester https://is.gd/UwhkTr.

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.

Перелік визначених ПР відповідає Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти. Витримано вимогу щодо обсягу освітньої програми, яка спрямована на
забезпечення загальних та спеціальних фахових компетентностей. ОК, які є обов'язковими, в повній мірі охоплюють
всі ПР, які відповідають сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій та забезпечують: спеціалізовані
концептуальні знання, які є основою для оригінального мислення та проведення досліджень (методика наукових
досліджень в менеджменті, психологія управління тощо); спеціалізовані уміння, навички розв’язання проблем,
необхідні для проведення досліджень або провадження інноваційної діяльності (управління потенціалом
підприємства, управління змінами); здатність розв'язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах з
урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності (антикризовий менеджмент, управління змінами,
комунікативний менеджмент); здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі (комплексна курсова
робота, виробнича практика); зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків (комунікативний
менеджмент, англійська мова, підготовка кваліфікаційної роботи); управління робочими або навчальними
процесами, які потребують нових навчальних підходів (управління конкурентоспроможністю підприємства,
управління потенціалом підприємства, управління економічною безпекою); відповідальність за оцінювання
результатів діяльності команд (психологія управління, управління змінами).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Мета програми співпадає з місією Університету, яка зазначена в документах стратегічного характеру. Про
стратегічну важливість реалізації даної програми зазначив ректор Університету, адміністрація. Про готовність до
співпраці із закладом повідомили роботодавці, які були представлені на фокус-групі, і які представляють топ-
менеджмент великих та середніх підприємств, що пропонують значну кількість робочих місць в регіоні та
відображають тенденції розвитку в різних галузях.

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

Результати опитування, яке було здійснене восени 2019 року надають узагальнену інформацію щодо оцінювання
ОПП бакалаврського та магістерського рівня. Важко виокремити пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення
саме магістерської програми. Доцільним буде більш тісне спілкування гаранта зі здобувачами щодо даної програми.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.
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Зважаючи на наведені сильні та слабкі сторони ОПП експертна група дійшла висновку, що загалом програма
відповідає критерію 1, втім є рекомендації щодо більш активного залучення здобувачів вищої освіти до перегляду та
обговорення освітніх компонент.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Обсяг ОП (у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам чинного
законодавства України щодо ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти (ЗУ “Про вищу освіту” зі змінами від
09.08.2019 р. та стандарту вищої освіти 073 “Менеджмент” для другого (магістерського) рівня вищої освіти,
затвердженого наказом МОН від 10.07.2019р. №959) 90 ЄКТС, з них: 67 - базові складові ОП(74,4 %); 23 - вибіркова
складова ОП (25,6%). на практичну підготовку виділено - 6 ЄКТС. на проектування, підготовку та захист
кваліфікаційної роботи - 10 ЄКТС. ОП http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/OPP-MN-M.pdf НП
http://feb.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9
%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD.pdf

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.

ЕГ проаналізувавши зміст ОП дійшла висновку: ОП має чітку структуру http://feb.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/07/OPP-MN-M.pdf; ОК мають взаємопов'язані логічність викладення та доповнюють одна
одну згідно структурно-логічній схемі Додатку 1. ОП.; Аналіз матриць ОП та РП
https://drive.google.com/drive/folders/1mDCcrwbC-UHQ-qs4bcHD4gI2Z-JvhCIs підтвердив можливість досягнення
заявлнених цілей ОП та ПРН, так: Цілі: підготовка фахівців, які володіють інноваційним способом мислення та
компетентностями, здатними ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у
процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються
невизначеністю умов і вимог, забезпечуються всіма РН, наприклад: РН 2. “Ідентифікувати проблеми в організації та
обґрунтовувати методи їх вирішення” забезпечується такими ОК Психологія управління, Іноземна мова, Контролінг
в менеджменті, Управління конкурентоспроможністю підприємства, Управління змінами, Комунікативний
менеджмент, Управління економічною безпекою підприємств, Антикризове управління, Ділова іноземна мова. Слід
відзначити позитивні зміни, які відбулися в структурі ОП 2020 р. порівняно з 2019 р.: Переформатовано кількість
кредитів між ОК; Інший підхід до формування індивідуальної траєкторії ЗВО, включені майнори; Зменшено
кількість обов'язкових дисциплін загальної підготовки, і в свою чергу збільшено професійну підготовку. Проте є
деякі відмінності в НП д.ф.н. та з.ф.н., що не зазначено в ОП, а саме: ОК 7 “Комплексна курсова робота “Менеджмент
та адміністрування”” передбачена ОП і є в НП д.ф.н., на з.ф. навчання відсутня. ЕГ рекомендовано привести у
відповідність НП з.ф.н. до структури ОП. НП 2019 д.ф.н. http://feb.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Navchalnij-plan-2019-2020.pdf НП 2020 д.ф.н http://feb.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9
% 2 0 % D 0 % B F % D 0 % B B % D 0 % B 0 % D 0 % B D . p d f НП 2019 з.ф.н.http://www.tsatu.edu.ua/zup/wp-
content/uploads/sites/58/navch.-plan-mahistry-menedzhment-2019-2021-zaochne-viddilennja.pdf НП 2020
д.ф.н.http://www.tsatu.edu.ua/zup/wp-content/uploads/sites/58/navch.-plan-mahistry-menedzhment-2020-2022-
zaochne-viddilennja.pdf

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

Згідно ОП основний акцент зроблено на наступній предметній області, які забезпечуються обов'язковими,
відповідними ОК ОП, так: - парадигми, закони, закономірності забезпечується: ОК1. Психологія управління, ОК4.
Контролінг в менеджмент, ОК6. Управління конкурентоспроможністю підприємства, ОК8. Управління потенціалом
підприємств, ОК9. Управління змінами; - принципи, історичні передумови розвитку менеджменту забезпечується:
ОК1. Психологія управління, ОК5. Мотиваційний менеджмент, ОК9. Управління змінами, ОК10. Комунікативний
менеджмент; - концепції системного, комунікативного, адаптивного, антисипативного, антикризового,
мотиваційного менеджменту тощо забезпечується: ОК1. Психологія управління, ОК5. Мотиваційний менеджмент,
ОК9. Управління змінами, ОК10. Комунікативний менеджмент, ОК12. Антикризове управління. - функції, методи,
технології та управлінські рішення у менеджменті забезпечується: ОК5. Мотиваційний менеджмент, ОК6.
Управління конкурентоспроможністю підприємства, ОК8. Управління потенціалом підприємств, ОК9. Управління
змінами, ОК10. Комунікативний менеджмент, ОК12. Антикризове управління. - методологія наукових досліджень
забезпечується: ОК2. Методика наукових досліджень в менеджменті, ОК7. Комплексна курсова робота «Менеджмент
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та адміністрування». Висновок ЕГ після аналізу ОП та роботи фокус групами під час експертизи підтвердив
відповідність предметної області ОП спеціальності 073 Менеджмент. ОП 2020 http://feb.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/07/OPP-MN-M.pdf

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

Аналізуючи ОП, НП та роботу ЕГ з фокус групами дійшли висновку: згідно ОП та НП на вибіркові дисципліни
передбачено 23 кредити ЄКТС (25,6%); формування індив. траєкторії ЗВО в ТДАТУ регламентовано Положенням
про вибіркові дисципліни ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-
vybirkovi-dyscypliny-v-tdatu-2019.pdf; Згідно п.1.8. Положення Процедура вибору НД або інших ОК на наступний
навч. рік для ЗВО складається з двох етапів: для ОС «Магістр»: 1 етап – в період з 1.10. по 15 11., протягом якого ЗВО
авторизується на відповідній спеціальності та здійснює процедуру вибору НД/ ОК; 2 етап – в період з 15 листопада
до 15 грудня, протягом якого окремі ЗВО здійснюють повторний вибір ОК, якщо за результатами їх вибору на
першому етапі не були сформовані повноцінні групи (не менше 10 осіб). п.2.1.ЗВО СВО «магістр» у терміни 1 етапу в
будь-який вільний час заходять на сторінку «Дисципліни за вибором студента» в розділі «Освіта» веб-сайту
університету, обирають курс навчання та авторизуються за допомогою логіну і паролю отриманого в деканаті. п.
2.13. Сертифікована програма (майнор) не повинен бути пов’язаний із компетентностями передбаченими
стандартом вищої освіти, а є індивідуальною траєкторією навчання ЗВО. З інформацією про вибіркові дисципліни
можна ознайомитись на сторінці кафедри http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-
management/teaching/vibirkovi-distsiplini/#to-main є можливість ознайомитися з силабусами всїх обов'язкових ОК
http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/teaching/silabusi-073-menedzhment/#to-main . Механізм
формування індив.траєкторії ЗВО підтвердили учасники фокус групи здобувачі: Шило Анастасія (1 р.д.ф.н.),
Смелянській Денис (2.р.д.ф.н.), Коровіченко Артем (2.р.з.ф.н.) та інші учасники фокус групи. Також Гарантом ОП
надано скан копії інд.план.навч. ЗВО 2 р.н.д.ф.н., де висвітлено перелік вибіркових дисциплін, які додаються до
звіту ЕГ. Слід відзначити інноваційність можливості включення до вибіркових майнорів ОП, участь ТДАТУ в проєкті
ЄС Erasmus+ з розбудови потенціалу вищої освіти «Digitalization of economic as an element of sustainable development
of Ukraine and Tajikistan» https://erasmusplus.org.ua/novyny/3048-10-novykh-proiektiv-rozvyvatymut-potentsial-dlia-
46-orhanizatsii-v-ukraini-v-mezhakh-prohramy-yes-erasmus.html та включена наступних навч.дис. на вибір ЗВО:
Цифрова грамотність, Цифрові бізнес моделі, Управління великими масивами даних та Agile-проєкт. ЕГ встановила:
майже 50% ЗО навчається за дуальною формою, має практичні навички та вміння в упр. діяльності на під-вах різної
сфери діяльності, а особливо пов'язаної з аграгрою сферою (від машиноб-ня до вдосконалення вирощування різних
культур) та управління енергозбереженням. Враховуючи специфіку контингенту на ОП та напрями подальшого
розвитку ОП, а саме прогнозний контингент на 2021-2022 н.р. ЕГ рекомендовано включити у вибір ЗО навчальні
дисципліни: Енергетичний менеджмент та Аграрний менеджмент.

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

ЕГ дійшла наступних висновків: згідно ОП та НП передбачено ОК14. Виробнича практика ««Менеджмент та
адміністрування» в розмірі - 6 кредитів ЄКТС є обов'язковим компонентом ОП та НП; практична підготовка
регламентується Положенням про проведення практик студентів ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/tstt/wp-
content/uploads/sites/6/polozhennjam-pro-provedennja-praktyk-studentiv-tdatu-vid-12.10.2016.pdf. Гарантом надано
один зі звітів з проходження виробничої практики ««Менеджмент та адміністрування» який додається до звіту ЕГ.
Програма практики дозволяє здобути ЗВО необхідних компетентностей зі спеціальності 073 Менеджмент другого
(магістерського) рівня вищої освіти. В ЗВО є можливість пройти закордонну практику
http://www.tsatu.edu.ua/vmz/students/programs/ в межах укладених угод http://www.tsatu.edu.ua/vmz/wp-
content/uploads/sites/45/uhody.pdf , ЗВО заповнює google-форму
https://docs.google.com/forms/d/1qC3dznmNcQJ3CUW-c4kGlzVTHWP5PcQexyxQqPd6-YI/viewform?
edit_requested=true та стає претендентом. Даний вид практики регламентується Положення про організацію та
проведення практики студентів ТДАУ за кордоном http://www.tsatu.edu.ua/vmz/students/dokumenty/

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

ЕГ аналізуючи ОП та працюючи з фокус групою ЗО дійшла висновків: обов'язкові ОК 1. Психологія управління, ОК
5. Мотиваційний менеджмент та ОК 10. Комунікативний менеджмент забезпечують набуття соц.навичок (soft skills).
Наприклад: ОК 5. Мотиваційний менеджмент - здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів); здатність аналітично мислити, уміння критично оцінити ситуацію та прийняти
рішення, чесність та відповідальність за точність та об’єктивність подання інформації сформованих звітах з праці
підприємства https://drive.google.com/file/d/1mI_2eg7W_UJWHNz9RNuyhPfSFlXnvSp9/view. Фокус група ЗО
підтверджує роботу в парах, ділові ігри, проектування ролей з даної ОК 5, наприклад за Практичне заняття 1.
“Мотивація як складова управління персоналом. Прикладні аспекти використання теорій мотивації”, також
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наголосили на нетрадиційних методах викладання Богачової Наталії Олександрівни (НПП який забезпечує ОК 5.
Мотиваційний менеджмент).

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

Професійний стандарт відсутній.

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

Згідно ОП http://feb.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/07/%D0%9E%D0%9F%D0%9F%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8
0%20%D0%9C%D0%9D%202020%20-
%20%D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%A2%20%282%29.pdf?
_ t = 1 6 0 3 3 5 5 7 5 5 та НП http://feb.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9
%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD.pdf передбачено: 1 сем.- 15 тиж.навч. 2. сем. - 14 тиж.навч. 3 сем. - 12
тиж.навч. 18 - 30 годин на тиждень; 11 екзаменів та 8 заліків які рівномірно розподілені між семестрами. Освітній
процес в ТДАТУ регламентує Положення про організацію освітнього процесу http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-osvitnoho-procesu-2019-2_ostannye-1.pdf Зі слів фокус групи ЗО
навчальне навантаження є оптимальним. Під час інтерв’ю здобувачі зазначили, що якщо тема самостійної роботи не
зрозуміла, або не знають як виконувати якісь індивідуальні завдання, вони можуть бути винесені на аудиторні
заняття для обговорення та уточнень». Самостійна робота ЗО регламентована Положенням про самостійну роботу
студентів ТДАУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-samostijnu-robotu-
studentiv.pdf

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.

ЕГ відзначила інноваційність ЗВО в підготовці ЗО за ОП Менеджмент за дуальною формою, а саме 12 ЗО в 2020-
2021 н.р. та 9 - 2019-2020рр. здобувають вищу освіту за дуальною формою. ТДАУТ є учасником пілотного проєкту у
закладах передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (Наказ МОН від
15.10.2019р. № 1296); В ТДАУТ розроблено і діють ряд нормативних документів які регламентують можливості
дуальної освіти: Сторінка кафедри менеджменту де реалізується ОП, загальна інформація
http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/teaching/dualne-navchannya/#to-main Положення про
порядок організації та проведення дуального навчання в ТДАУ http://feb.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/11/polozhennja.pdf зразок договору про здобуття вищої освіти за дуальною формою
http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Dogovor-na-dualnu-formu-2020-2021352.pdf заява на конкурсний
відбір для здобуття вищої освіти за дуальною формою http://feb.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/Dodatok_1.pdf Трьохсторонній договір на дуальну форму навчання
http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Dogovor-na-dualnu-formu-2020-2021352.pdf Сторінка кафедри
дуальна освіта (знизу таблиця зі списком ЗО, що навчаються за дуальною освітою, де у правій колонці є пункт
«переглянути», натискаючи на нього відкривається договір ЗО) http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-
management/teaching/dualne-navchannya/#to-mainсписок ЗО які здобувають вищу освіти за дуальною формою
http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/teaching/dualne-navchannya/#to-main

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

позитивні зміни, які відбулися в структурі ОП 2020 р. порівняно з 2019 р.: Переформатовано кількість кредитів між
ОК; Інший підхід до формування індивідуальної траєкторії ЗВО, включені майнори; Зменшено кількість
обов'язкових дисциплін загальної підготовки, і в свою чергу збільшено професійну підготовку. Слід відзначити
інноваційність можливості включення до вибіркових майнорів ОП, участь ТДАТУ в проєкті ЄС Erasmus+ з розбудови
потенціалу вищої освіти «Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan»
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3048-10-novykh-proiektiv-rozvyvatymut-potentsial-dlia-46-orhanizatsii-v-ukraini-v-
mezhakh-prohramy-yes-erasmus.html та включена наступних навч.дис. на вибір ЗВО: Цифрова грамотність, Цифрові
бізнес моделі, Управління великими масивами даних та Agile-проєкт. можливість пройти закордонну практику
http://www.tsatu.edu.ua/vmz/students/programs/ в межах укладених угод http://www.tsatu.edu.ua/vmz/wp-
content/uploads/sites/45/uhody.pdf , ЗВО заповнює google-форму
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https://docs.google.com/forms/d/1qC3dznmNcQJ3CUW-c4kGlzVTHWP5PcQexyxQqPd6-YI/viewform?
edit_requested=true та стає претендентом. Даний вид практики регламентується Положення про організацію та
проведення практики студентів ТДАУ за кордоном http://www.tsatu.edu.ua/vmz/students/dokumenty/ Обов'язкові ОК
1. Психологія управління, ОК 5. Мотиваційний менеджмент та ОК 10. Комунікативний менеджмент забезпечують
набуття соц.навичок (soft skills). Наприклад: ОК 5. Мотиваційний менеджмент - здатність до адаптації та дії в новій
ситуації; здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); здатність аналітично мислити, уміння критично
оцінити ситуацію та прийняти рішення, чесність та відповідальність за точність та об’єктивність подання інформації
сформованих звітах з праці підприємства
https://drive.google.com/file/d/1mI_2eg7W_UJWHNz9RNuyhPfSFlXnvSp9/view. Фокус група ЗО підтверджує роботу в
парах, ділові ігри, проектування ролей з даної ОК 5, наприклад за Практичне заняття 1. “Мотивація як складова
управління персоналом. Прикладні аспекти використання теорій мотивації”, також наголосили на нетрадиційних
методах викладання Богачової Наталії Олександрівни (НПП який забезпечує ОК 5. Мотиваційний менеджмент). ЕГ
відзначила інноваційність ЗВО в підготовці ЗО за ОП Менеджмент за дуальною формою, а саме 12 ЗО в 2020-2021
н.р. та 9 - 2019-2020рр. здобувають вищу освіту за дуальною формою. ТДАУТ є учасником пілотного проєкту у
закладах передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (Наказ МОН від
15.10.2019р. № 1296).

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

Відмінності в НП д.ф.н. та з.ф.н., що не зазначено в ОП, а саме: ОК 7 “Комплексна курсова робота “Менеджмент та
адміністрування”” передбачена ОП і є в НП д.ф.н., на з.ф. навчання відсутня. ЕГ рекомендовано привести у
відповідність НП з.ф.н. до структури ОП. ЕГ під час інтерв'ювання фокус групи здобувачів освіти, встановила: майже
50% ЗО навчається за дуальною формою, має практичні навички та вміння в управлінській діяльності на
підприємствах різної сфери діяльності, а особливо пов'язаної з аграгрою сферою (від машинобудування до
вдосконалення вирощування різних культур) та управління енергозбереженням. Враховуючи специфіку
контингенту на ОП та напрями подальшого розвитку ОП, а саме прогнозний контингент на 2021-2022 н.р. ЕГ
рекомендовано включити у вибір ЗО навчальні дисципліни: Енергетичний менеджмент та Аграрний менеджмент.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ЕГ враховуючи сильні сторони та інноваційні складові під критеріїв 2.4., 2.5. та 2.9. дійшла висновку, що ОП
відповідає рівню «В» за критерієм 2.

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.

ЕГ пересвідчилась в тому, що правила прийому на навчання за ОПП “Менеджмент” є зрозумілими, чіткими та
розміщеними на офіційному сайті ЗВО http://www.tsatu.edu.ua/pk/vstup/pravyla-pryjomu/ На сайті надано
інформацію щодо складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, іспиту за фахом та додаткового фахового
іспиту (на фокус-групі було зазначено, що додатковий фаховий іспит було змінено на співбесіду). Зазначений обсяг
державного замовлення 5 осіб на денну форму навчання. В поточному році бюджетні місця на денній формі були
повністю використані. Також у відкритому доступі надано графік вступних випробувань додаткового набору 2020
року освітнього рівня магістр, що знаходиться за посиланням http://www.tsatu.edu.ua/pk/wp-
content/uploads/sites/48/rozklad_mahistry_osin_2020.pdf Правила прийому не містять дискримінаційних положень.
Є перелік та рейтинг списків щодо зарахування здобувачів вищої освіти за державним замовленням. Всі здобувачі
мають досить високий конкурсний бал. Також є спеціальні умови конкурсного відбору для деяких категорій
вступників, передбачених законодавством. Під спеціальними умовами розуміють участь у конкурсному відборі за
іспитами в Університеті замість єдиного вступного іспиту, вступні випробування у формі співбесіди осіб з
інвалідністю, тощо відповідно до чинного законодавства. (згідно з Додатком 7 Правил прийому
2020http://www.tsatu.edu.ua/pk/wp-content/uploads/sites/48/dodatok-7-pp-2020-1.pdf)

2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.
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Програма фахового вступного випробування на навчання на магістерському рівні знаходиться у відкритому доступі
http://www.tsatu.edu.ua/pk/wp-content/uploads/sites/48/menedzhm_bak-mah_.pdf Варіант фахового вступного
випробування складається з тестової та репродуктивної (не тестової) частин. Тестова частина включає 50 завдань,
кожне з яких містить варіанти відповідей, з яких тільки один правильний. Правильна відповідь на тестове завдання
(1-50) оцінюється в 1 бал. Програма містить перелік питань за різними фаховими дисциплінами, що враховують
специфіку ОПП та умови вступу на неї.

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.

В ЗВО розроблені чіткі та зрозумілі правила перезарахування результатів навчання. Відповідно до п.п.4.9
Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти ТДАТУ визнає еквівалентними та перезараховує
результати навчання здобувача вищої освіти у ЗВО-партнері у відповідності до «Положення про порядок
перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці в Таврійському державному
агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного». Визнання результатів освітнього процесу в рамках
академічного співробітництва з ЗВО-партнерами здійснюється з використанням 7 європейської системи трансферу
та накопичення кредитів ECTS або з використанням системи оцінювання навчальних результатів здобувачів вищої
освіти, прийнятої у країні ЗВО-партнера, якщо в ній не передбачено застосування ЕСТS.Однак досвіду участі
здобувачів в програмах академічної мобільності на програмі ще не було, тому переконатися у дієвості механізму не
було можливості.

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.

Наразі в ЗВО існує нормативна база щодо визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті,
зокрема дане питання регулює положення про порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти
ТДАТУ, отриманих у неформальній та інформальній освіті. В ході зустрічі зі здобувачами було з’ясовано їх
зацікавленість у проходженні онлайн курсів та тренінгів та можливостях перезарахування результатів навчання,
проте ЕГ не вдалося переконатися у дієвості механізму, прописаного в положенні.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

На сайті ЗВО у відкритому доступі наявні чіткі та зрозумілі правила прийому, програми фахового вступного
випробування, які відповідають спеціальності 073 Менеджмент, наявні рейтинги конкурсу та списки здобувачів, які
зараховані на навчання за державним замовленням. позитивним є наявне Положення про перезарахування
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Досить чітко прописано процедуру перезарахування
результатів навчання, отриманих в процесі академічної мобільності відповідно до Положення про академічну
мобільність.

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

Неможливо було переконатися у дієвості процедур перезарахування результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті та у інших закладах вищої освіти в ході академічної мобільності. ЕГ рекомендовано
популяризацію неформальної освіти серед здобувачів вищої освіти. Було б доцільним в силабусах або робочих
програмах пропонувати онлайн платформи та фахові курси, які б змогли доповнити змістовно освітні компоненти.
Не менш важливим є долучення здобувачів до академічної мобільності з подальшим визнанням результатів
навчання.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Зважаючи на наявну нормативну базу, яка регулює процедури визнання результатів навчання, отриманих в ході
академічної мобільності, неформальної освіти а також з урахуванням наявних у відкритому доступі правил прийому
2020, які є зрозумілими для здобувачів, вцілому програма задовольняє вимогам критерію 3 рівень В. Проте відсутні
практик перезарахування результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, ОПП за даним критерієм відповідає рівню
В.

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.

ГЕ під час роботи з усіма форкус групами (ЗО, адміністрація, НПП, роботодавці) переконалась в
студентоцентрованому підході до освітнього процесу. Проводиться анкетування ЗО щодо зауважень та пропозицій
вдосконалення освітнього процесу https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7-
eVUjx_5wHeaq_43eHKAg70AeCivy6XxB7trLTfy0PaAsQ/viewform Кафедрою менеджмену проводився моніторинг
якості освітнього процесу за ОП http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/monitorynh-zdobuvachiv-
po-op-menedzhment.pdf Кожен ЗО може реалізувати академічну свободу в межах академічна мобільність ТДАТУ
http://www.tsatu.edu.ua/akademichna-mobilnist/ Проводяться систематично:Незалежний замір знань/ Зрізи знань
З О http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/zrizy-znan-studentiv/ ; Поточна успішність ЗО
http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/monitorynh-rezultativ-ocinjuvannja-
znan/potochna-uspishnist/ які обговорюютьс яна ректоратах. За ОП форми та методи навчання спрямовані на
освоєння професійних знань, поглиблення компетентностей, розвиток навичок самостійного здійснення наукових
досліджень у сфері менеджменту забезпечення управління підприємствами різних галузей. Використовуються різні
інтерактивні методи навчання: моделювання проблемних ситуацій, ділові ігри, бізнес-проекти та ін. Для
забезпечення освітнього процесу використовується Освітній портал http://nip.tsatu.edu.ua/course/index.php?
categoryid=497 / http://nip.tsatu.edu.ua/course/index.php?categoryid=335 на якому розміщені всі ОК та методичне
забезпечення до них. Також через освітній портал організовано дистанційне або змішане навчання ЗО. ЗО мають
можливість вільно обирати теми курсових робіт і кваліфікаційних робіт, що було підтверджено під час їх
інтерв'ювання. Отже, на думку ЕГ, форми та методи навчання відповідають студентоцентрованому підходу,
сприяють досягненню заявлених в ОП цілей і ПРН та відповідають принципам академічної свободи.

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).

Доступ до електронних навчальних курсів з дисциплін ОП «Менеджмент» на Освітньому порталі ТДАТУ:
http://op.tsatu.edu.ua вікрит повністю, доступен гостьовий вхід для повного перегляду інформації. Також на сайті
кафедри менеджменту де реалізується ОП у вільному доступі розміщені силабуси всіх обовязкових ОК за ОП
http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/teaching/silabusi-073-menedzhment/#to-main, а також і
вибіркові дисципліни з майнорів. ОП також розміщена та є у вільному доступі як на офіційному сайті кафедри
менеджменту http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/teaching/educational-programs/#to-main так і
на сайті факультету економіки та бізнесу http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-
management/teaching/educational-programs/#to-main Критерії оцінювання, форми контролю доводяться ЗО під час
перших занять/установчої сесії, а також самостійно кожен може ознайомитись на Освітньому порталі ТДАТУ. Також
кожен ЗО та НПП має доступ до Наукової бібліотеки (http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/) та електронного
репозитарію (http://elar.tsatu.edu.ua) відкритий, а для доступу для закритих документів використати логин та
пороль: логин: сотрудник пароль: chitatel

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

ЕГ встановила під час роботи з фокус групами, що на кафедрі менеджменту де реалізується ОП діє науковий гурток,
сайт кафедри наукові гуртки http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/science/scientific-circles/
Також на кафедрі менеджменту в межах спеціальності 073 Менеджмент проходять конкурси наукових робіт (журнал
обліку наукових робіт ЗО додається до звіту ЕГ) в 2020 році одна робота ЗО за ОП направлена на Обласний конкурс
Обдарованої молоді у галузі науки 2020 році: менеджмент управління здобувач Шило Анастасія тема: “Актуальні
аспекти маркетингового менеджменту ТОВ МЖК “Південний””(лист додається до звіту ЕГ). Систематично
проводяться круглі столи: http://feb.tsatu.edu.ua/seminar-diyalnist-svitovih-kompanij-strategiyi-shho-vrazhayut/
http://feb.tsatu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist-veresen-2020-r/ http://feb.tsatu.edu.ua/vitayemo-nashih-
pershokursnikiv-073-menedzhment/ http://feb.tsatu.edu.ua/besida-na-temu-dobrochesnosti-ta-zustrich-z-psihologom-
krasuleyu-ya-g/ http://feb.tsatu.edu.ua/dilova-gra-2019-na-kafedri-menedzhment/ http://feb.tsatu.edu.ua/pochatok-
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praktiki-vstup-do-fahu/ Кафедра менеджменту де реалізується ОП також є науковою лабораторією, на кафедрі
здійснюється робота над науковою програмою http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-
management/science/research-programs/#to-main Участь НПП які задіяні в реалізації ОП в науково-практичних
заходах висвітлено на сайті http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/science/conferences/#to-main
Також слід відзначити наявність авторського свідоцтва Агєєвої І.В. на науковий твір “Роль самоменеджменту в
досягненні цілей організації” http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Avtorske-svidotstvo-98028.pdf,
автор твору є куратор групи ЗО 1 року навчання http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-
management/teaching/curatorialism/#to-main, Агєєва І.В., зі слів ЗО активно залучає ЗО до наукової діяльності,
роботи в наукових гуртках що надає додаткових soft-skills ЗО. ЕГ дійшла висновку що поєднання навчання і
досліджень під час реалізації ОП відбувається відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей ОП.

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

Згідно Положення про освітні програми в ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/ilovepdf_merged-1-1.pdf) Розділ 4. перегляд/внесення змін в ОП відбувається за
результатами їх моніторингу за щорічно наприкінці навчального року, наприклад у формі круглого столу,
результати обговорення вісвітлюються на оф.сайті http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-
management/teaching/obgovorennya-osvitnih-program/#to-main; та проходять обговорення, які відображено в
протоколі та розміщено на оф.сайтіhttp://feb.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A%D0%
A1%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2804.11.2019%29.pdf ) . Положенням про
систему внутрішнього забезпечення якості освіти в ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-prosvzja-2-storinky-1-2-obyednano.pdf ), положення Про програму навчання
здобувачів вищої освіти – силабус (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-
sylabus-2019-3.pdf ), положення Про відділ моніторингу якості освітньої діяльності у ТДАТУ
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/polozhennja-pro-viddil-monitorynhu-tdatu-2.pdf)
регланентують продецуру оновлення змісту ОК у вигляді оновлення робочих програм та/або силабусів. Враховуючи
факт оновлення ОП в 2020 році всі робочі програми та силабуси (оновлено 28.08.2020) вчасно оновлено відповідно
до нової ОП, проте в РП обов'язковий навч.дис. не оновлено літературні джерела: «Упр. потенціалом під-ва»,
“Антикризове упр-ня”, “Контролінг в менеджменті” літературні джерела 2016 р.; “Упр.конкурентно спроможністю
під-в”-2014 р.; “Управління змінами”, “Упр.економ.безпек.під-в” -2012р.; “Методологія наукових досліджень”-
2008р.. ЕГ рекомендовано оновити літературні джерела в робочих програм та/або силабусів. НПП які задіяні в
реалізації ОП систематично беруть участь в наукових заходах http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/fet/,
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/publikaciji-naukovciv-tdatu-u-scopus-i-web-of-science/, Для популяризації здобутків
НПП які задіяні в реалізації ОП в ТДАТУ створено сторінку в вікіпедії
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B
8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1
%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%
B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%9
6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%
82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE#%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0
%B0%D1%87%D1%96

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

ЕГ дійшла висновку аналізуючи дані звіту про самооцінювання, роботу з фокус групами, інформацію офіційному
сайті ТДАУТ про наступне: навчання, викладання та наукові дослідження НПП та ЗО які навчаються на ОП
пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності ЗВО, так наприклад: у 2019 р. д.е.н., проф. кафедри менеджменту де
реалізується ОП Синяєва Л.В. пройшла стажування у Празькому економічному університеті за напрямом: “Іновацїї
в навчальному процесі: методи, підходи, технології” http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/Stazhirovka-
2019.jpeg набуті знання реалізуються під час викладання ОК 2. Методологія наукових досліджень в менеджменті. ЗО
даної ОП відзначили високий науковий та практичний дослід Синяєвої Л.В. Також, хочеться відмітити інформацію
надану в підкритерії 2.3. про участь ТДАУТ в проєкті ЄС Erasmus+ з розбудови потенціалу вищої освіти
«Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan»
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3048-10-novykh-proiektiv-rozvyvatymut-potentsial-dlia-46-orhanizatsii-v-ukraini-v-
mezhakh-prohramy-yes-erasmus.html та включена наступних навч.дис. на вибір ЗВО: Цифрова грамотність, Цифрові
бізнес моделі, Управління великими масивами даних та Agile-проєкт. ЗО за даною ОП не беруть участі в
міжнародних стажуваннях, хоча можливість є. ЗО залучені до міжнародної діяльності як учасники міжнародних
конференцій. ЕГ рекомендовано посилити роботу ЗВО в напрямку популяризації та залучення ЗО даної ОП до
процесів інтернаціоналізації, в частині академічної мобільності та міжнародного стажування/міжнародної
практики.
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Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

афедра менеджменту де реалізується ОП є науковою лабораторією, на кафедрі здійснюється робота над науковою
програмою http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/science/research-programs/#to-main Також слід
відзначити наявність авторського свідоцтва Агєєвої І.В. на науковий твір “Роль самоменеджменту в досягненні цілей
о р г а н і з а ц і ї ” http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Avtorske-svidotstvo-98028.pdf Стажування у
Празькому економічному університеті за напрямом: “Іновацїї в навчальному процесі: методи, підходи, технології”
http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/Stazhirovka-2019.jpeg у 2019 р. д.е.н., проф. кафедри
менеджменту де реалізується ОП Синяєва Л.В. Участь ТДАУТ в проєкті ЄС Erasmus+ з розбудови потенціалу вищої
освіти «Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan»
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3048-10-novykh-proiektiv-rozvyvatymut-potentsial-dlia-46-orhanizatsii-v-ukraini-v-
mezhakh-prohramy-yes-erasmus.html Враховуючи факт оновлення ОП в 2020 році всі робочі програми та силабуси
(оновлено 28.08.2020) вчасно оновлено відповідно до нової ОП. Доступ до електронних навчальних курсів з
дисциплін ОП «Менеджмент» на Освітньому порталі ТДАТУ: http://op.tsatu.edu.ua вікрит повністю, доступен
гостьовий вхід для повного перегляду інформації. ГЕ під час роботи з усіма форкус групами (ЗО, адміністрація,
НПП, роботодавці) переконалась в студентоцентрованому підході до освітнього процесу.

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

ЗО за даною ОП не беруть участі в міжнародних стажуваннях, хоча можливість є. ЕГ рекомендовано посилити
роботу ЗВО в напрямку популяризації та залучення ЗО даної ОП до процесів інтернаціоналізації, в частині
академічної мобільності та міжнародного стажування/міжнародної практики. ЕГ рекомендовано оновити
літературні джерела в робочих програм та/або силабусів: “Упр. потенціалом під-ва», “Антикризове упр-ня”,
“Контролінг в менеджменті” , “Упр.конкурентно спроможністю під-в”, “Управління змінами”,
“Упр.економ.безпек.під-в”, “Методологія наукових досліджень”.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, а також рекомендації щодо удосконалення ОП у
контексті критерію 4 ЕГ дійшла висновку, що ОПП «Менеджмент» відповідає рівню В за критерієм 4.

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.

Контрольні заходи є чіткими та регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу»
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-osvitnoho-procesu-2019-
2_ostannye-1.pdf. (пункти 4.59-4.105) На фокус-групі зі здобувачами вищої освіти було підтверджено, що форми
контрольних заходів та критерії оцінювання оприлюднюються викладачами на першому занятті. Згідно з
Положенням про організацію освітнього процесу здійснюється як поточний, так і підсумковий контроль знань.
Розподіл балів з дисципліни, формою контролю якої є екзамен наступний: два змістові модулі (70 балів), екзамен
(30 балів). Оцінювання змістового модуля (35 балів) складається з наступних балів: поточний контроль 15 балів,
самостійна робота 10 балів (у т.ч. поточна самостійна робота), підсумковий модульний контроль 10 балів. Для
дисциплін, формою кінцевого обліку яких є диференційований залік, кожний змістовий модуль оцінюється в 50
балів і складається: для СВО «Магістр» з поточного контролю 20 балів, самостійної роботи 20 балів, підсумкового
модульного контролю 10 балів. Аналіз силабусу з дисципліни “Методика наукових досліджень” дозволяє
ознайомитись з розподілом балів, згідно з яким на самостійну роботу виокремлено максимум 35 балів, що не
відповідає Положенню. В силабусі з дисципліни “Комунікативний менеджмент”, як і в більшості силабусів різних
дисциплін взагалі відсутній розподіл балів та критерії оцінювання. Критерії оцінювання поточного контролю та
самостійної роботи як правило, відсутні. Всі силабуси містять інформацію щодо форми контролю. В листопаді 2020
року було затверджено Положення про робочу програму навчальної дисципліни, проте можливості ознайомитися з
робочими програмами не було. Методи викладання та оцінювання знань - досить різнорідні (підготовка доповідей,
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презентацій, тестування) та дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
освітніх компонент.

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

Стандартом вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент передбачено підготовку кваліфікаційної роботи. В
освітній програмі передбачено захист кваліфікаційної роботи відповідно до Положення про атестацію здобувачів
вищої освіти в ТДАТУ. Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат. Робота допускається до захисту перед ЕК за
умови, якщо рівень її унікальності (оригінальності) відповідає нормативу, який офіційно затверджений ТДАТУ.
Кваліфікаційна робота має бути розміщена у репозитарії закладу вищої освіти.

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

Правила проведення контрольних заходів містить Положення про оцінювання знань студентів ТДАТУ за вимогами
кредитно-модульної системи організації освітнього процесу. http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf Згідно з п.5.6 екзамен
проводиться в письмовій формі з усним поясненням (при необхідності) на основі розробленого пакету
екзаменаційних білетів або тестових матеріалів. В ТДАТУ існує Положення про організацію тестування, а також
Методичні рекомендації по розробці і застосування тестів для контролю знань студентів.
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-testuvannja-v-tdatu-2019_.pdf
В силабусах навчальних дисциплін тестування зазначене як метод оцінювання самостійної роботи здобувачів за
деякими дисциплінами, який й забезпечує об'єктивність. В Університеті діє процедура проведення контрольних
завдань за всіма спеціальностями згідно з Положенням про комплексні контрольні роботи з навчальних дисциплін
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-kompleksni-kontrolni-roboty-z-navchalnyh-
dyscyplin.pdf. Порядок подання та розгляду апеляцій результатів підсумкового контролю знань студентів
здійснюється відповідно до Положення “Про апеляцію результатів підсумкового контролю”
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/pologennya-pro-apelyaciu-rezultativ-PMK.pdf На фокус-
групі зі студентами було визначено, що випадків оскарження результатів не було, проте здобувачі вищої освіти
зазначити про обізнаність процедур повторного проходження контрольних заходів. Процедуру врегулювання
конфлікту інтересів рекомендовано ЕГ удосконалити з подальшою розробкою Положення та наданні інформації
здобувачам вищої освіти. Існує також Положення про атестацію здобувачів вищої освіти в Університеті
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-atestaciju-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity-v-
tdatu.pdf, яке потребує вдосконалення, оскільки є неузгодженість зі стандартами вищої освіти. Наприклад, в
Положенні зазначено про атестацію осіб денної форми магістерського рівня у формі комплексного кваліфікаційного
екзамену, або захисту магістерської роботи, що не відповідає стандарту 073 Менеджмент.

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.

На фокус-групі з НПП було зазначено про наявність системи визначення плагіату в роботах здобувачів вищої освіти.
Зокрема перевірці підлягають кваліфікаційні роботи та курсові, що також зазначено і в Положенні про систему
запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/86-od-2017-polozhennja-pro-systemu-antyplahiatu-v-tdatu-2017_merge.pdf Всі роботи
перевіряються в системі «Etxt Антиплагіат», що було також відзначено на фокус-групах з адміністрацією та НПП.
Також з фокус-груп стало зрозумілим, що популяризація академічної доброчесності здійснюється завдяки
співробітникам бібліотеки, які підготували всю необхідну інформацію з цього питання та розмістили в окремій
вкладці пошукового ресурсу бібліотеки. Також бібліотека здійснює періодично інформаційну розсилку по кафедрам.
На фокус-групі здобувачі вищої освіти також продемонстрували обізнаність з питань академічної доброчесності,
перевірки їх робіт на плагіат а також відповідальності за списування та інші форми академічної недоброчесності.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.
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В Університеті існує вся необхідна нормативна база щодо оцінювання та контролю знань здобувачів, а також
процедури оскарження результатів. Наявність тестування забезпечує певну об'єктивність оцінювання. Також в
Університеті всі учасники освітнього процесу дотримуються принципів академічної доброчесності, здобувачі
усвідомлюють наслідки за порушення принципів академічної доброчесності а також використання плагіату в
наукових роботах, в тому числі кваліфікаційних.

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

Силабуси з дисциплін, які були надані для ознайомлення та які надаються здобувачам, не містять інформації щодо
критеріїв оцінювання РН та розподілу балів. Окрім того, деякі силабуси містять інформацію не узгоджену з
Положенням про оцінювання знань студентів ТДАТУ. ЕГ рекомендовано привести силабуси та робочі програми у
відповідність до нормативної бази ТДАТУ, зокрема Положення про робочу програму. В листопаді 2020 року було
затверджено Положення про робочу програму навчальної дисципліни.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Зважаючи на наявну культуру академічної доброчесності, обізнаності студентів щодо процедур перевірки робіт на
плагіат, наслідків недотримання принципів академічної доброчесності а також з урахуванням наявної нормативної
бази, що існує в Університеті щодо оцінювання знань студентів в цілому дана програма відповідає вимогам критерію
5. Проте потребують узгодження силабусів та Положення про організацію освітнього процесу з питання розподілу
балів на самостійну та аудиторну роботу. А також узгодження Положення про атестацію вищої освіти та вимог
стандарту. Тому освітня програма відповідає рівню В.

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.

ЕГ дійшла висновку, що академічна та професійна кваліфікація НПП відповідає змісту ОП. Аналізуючи відомості
Звіту самооцінювання та враховуючи результати інтерв'ювання фокус групи, що працюють за ОП, встановлено
наступне: НПП, які забезпечують підготовку на ОП, мають необхідну кваліфікацію (звіт про академічну та наукову
фаховість, про останні наукові публікації додано до звіту ЕГ). Інформація додатку 2 Звіту про самооцінювання ОП
містила не оновлені дані по НПП про академічну та/або професійну діяльність з ЄДБО (2016-2018 рр.). Гарантом на
запит ЕГ надано нові дані які додаються до звіту ЕГ (2019-2020рр.). ЕГ рекомендовано оновити ЄДБО стосовно
академічної та професійної активності НПП за даною ОП.

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

ЕГ дійшла висновку, що: процедура конкурсного відбору НПП в ТДАТУ є прозорою і дозволяє забезпечити
необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації ОП; регулювання здійснюється згідно наступних
нормативних актів університету: Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад
або обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників ТДАТУ(http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/polozhennja-pro-provedennja-konkursnoho-vidboru-pry-zamishchenni.pdf)
(http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/ofciini-dokumenty/vakansii/); Статуту ТДАТУ; Колективного договору ТДАТУ
2020-2021 рік (http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/dohovir-zamina.pdf) та ін. документів зазначених в звіті
про самооцінювання та розміщених на офіційному сайті. Розгляд документів претендентів на вакантні посади
здійснюється конкурсною комісією університету, склад затверджується наказом ТДАТУ. Під час роботи з фокус
групами з'ясовано, що вагомий аргумент під час конкурсного відбору є показники рейтингу претендента з числа
НПП ТДАТУ положення про рейтингове оцінювання діяльності НПП ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-rejtynh-npp-2019-2020-2.pdf

Сторінка 15



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

ЕГ під час інтерв'ювання фокус груп (ЗО та роботодавців, стейхолерів) дійшла висновку: в межах реалізації ОП до
освітнього процесу залучаються роботодавці, які проводять як ознайомчі екскурсії так і лекції-дискусії на різну
тематику в межах спеціальності Менеджмент та своїх компетенцій як топ менеджерів; ЕГ відзначила тісну
співпрацю https://drive.google.com/file/d/18ptkVS-9aEq4IFloT068cY2b4rbQ4PAF/view роботодавців в межа ОП зі ЗО
та кафедрою, з усіма укладені відповідні угоди та договори (додаються до звіту ЕГ); ЕГ рекомендовано залучити до
освітнього процесу роботодаців які виявили під час експертизи бажання бути задіяними в освітньому процесі:
Янчука В.А., Чулакова О.В., Тяжкоробота О.М., Поповича В.В., а також здобувача освіти з.ф.н. 2 року Коровіченка
Артема, які є топ та мідл менеджерами на підприємствах і мають фахові, практичні управлінські компетентності та
навички, можуть поділитися зі ЗО.

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

ЕГ підтверджує подану в самооцінювання інформацію про залучення до занять професіоналів-практиків, експертів
галузі, представників роботодавців, підтверджено під час спілкування з фокус групами ЗО, роботодавцями та
стейкхолдерів. ЕГ відзначила значну освітньо-практичну підтримку роботодавців які в той же час і є
професіоналами практиками. Так, наприклад, в межах навчальної дисципліни: «Антик. упр-ня» участь директора
ТОВ «Мелітопольський «Автогідроагрегат» Ярчук В. А. безпосередньо на підприємстві провів лекцію-дискусію;
«Управління конкурентоспроможністю» залучався Радник спостереженої ради з економічних питань ПАТ
«Мелітопольський м’ясокомбінат» Перелигін І. О. з ознайомчою лекцією про топ менеджерів, а також лекція у
формі “питання-відповідь”. Стейкхолдери які задіяні та зацікавлені в реалізації ОП також підтвердили участь у
опитування стейкхолдерів з пропозиціями групи забезпечення спеціальності щодо підвищення якості освіти за
даною ОПП на веб-сайті університету http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddilmonitorynhu-jakosti-osvitnoji-
dijalnosti/monitorynh-stejkholderivschodo-jakostiosvity/. За ініціативи представників роботодавців в ТДАТУ створено
“Банк резюме”http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/teaching/bank-rezyume/#to-main що
полегшує роботодавцям зробити свій вибір.

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

ЕГ відзначає що, в ТДАТУ проводиться рейтингове оцінювання кафедр та НПП. Фото складу кафедр-переможців та
переможця в певній номінації, які набрали найбільше балів за результатами конкурсу розміщуються на “Дошці
Пошани” та мають відповідну доплату протягом року(10% до з.п. Згідно Положення про порядок преміювання
працівників ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/polozhennja-pro-premijuvannja-pracivnykiv-tdatu-
2020.pdf)). Методика рейтингового оцінювання діяльності кафедр 2019-2020 н.р. (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/ilovepdf_merged.pdf) Результати рейтингового оцінювання також оприлюднено в Наукові
бібліотеці. http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/ilovepdf_merged.pdf Також НПП проводяться
відкриті заняття http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/teaching/vidkriti-zanyattya/#to-main згідно
графіку. Результати проведених відкритих занять обговорюються на засіданнях кафедри http://feb.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/Protokol-7-ot-19.03.2019.pdf, проте ЕГ рекомендовано активізувати роботу в напрямку
обов’язковості проведення “Відкритих занять” та результатів їх обговорення так, як остання інформація протокол
зас.каф. березень 2019 р.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В ТДАТУ при відділі Внутрішнього забезпечення якості вищої освіти функціонує Вища школа педагогічної
майстерності http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/vyscha-shkola-
pedahohichnoji-majsternosti/ - об’єднання викладачів з високою творчою активністю, із своїм баченням проблем
навчально-виховного процесу, з високими результатами своєї практичної діяльності у яких поєднується як
молодість так і безцінний досвід викладацької роботи. Очолює Вищу школу педагогічної майстерності доцент
кафедри ТСС АПК Скляр Р.В. Заняття в Вищій школі педагогічної майстерності дають можливість обговорити і
вирішити важливі питання, що стосуються педагогічного професіоналізму, а також отримати досвід роботи над
собою, по розвитку своєї особистості і лідерського потенціалу. Всі заняття проводяться згідно затвердженого
плануhttp://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/foto.pdf Також на сайті Вищої школи педагогічної
майстерності розміщено презентаційні матеріали для зацікавлених осіб http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-
monitorynhu-jakosti-osvitnoji-dijalnosti/vyscha-shkola-pedahohichnoji-majsternosti/prezentaciji/ ;
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/fazy-rozvytku-km.pdf

Загальний аналіз щодо Критерію 6:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

ЕГ дійшла висновку, що академічна та професійна кваліфікація НПП відповідає змісту ОП. Аналізуючи відомості
про самооцінювання та враховуючи результати інтерв'ювання фокус групи, що працюють за ОП, встановлено
наступне: НПП, які забезпечують підготовку на ОП, мають необхідну кваліфікацію. Вища школа педагогічної
майстерності http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/vyscha-shkola-
pedahohichnoji-majsternosti/ Процедура конкурсного відбору НПП в ТДАТУ є прозорою і дозволяє забезпечити
необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації ОП; регулювання здійснюється згідно наступних
нормативних актів університету: Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад
або обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників ТДАТУ(http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/polozhennja-pro-provedennja-konkursnoho-vidboru-pry-zamishchenni.pdf)
(http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/ofciini-dokumenty/vakansii/); Статуту ТДАТУ; Колективного договору ТДАТУ
2020-2021 рік (http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/dohovir-zamina.pdf) та ін. документів зазначених в звіті
про самооцінювання та розміщених на офіційному сайті. Стейкхолдери які задіяні та зацікавлені в реалізації ОП
також підтвердили участь у опитування стейкхолдерів з пропозиціями групи забезпечення спеціальності щодо
підвищення якості освіти за даною ОПП на веб-сайті університету http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddilmonitorynhu-
jakosti-osvitnoji-dijalnosti/monitorynh-stejkholderivschodo-jakostiosvity/. За ініціативи представників роботодавців в
ТДАТУ створено “Банк резюме”http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/teaching/bank-rezyume/#to-
main що полегшує роботодавцям зробити свій вибір.

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

Оновити ЄДБО стосовно академічної та професійної активності НПП за даною ОП. ЕГ рекомендовано активізувати
роботу в напрямку обов'язковості проведення “Відкритих занять” та результатів їх обговорення так, як остання
інформація протокол зас.каф. березень 2019 р. ЕГ рекомендовано залучити до освітнього процесу роботодаців які
виявили під час експертизи бажання бути задіяними в освітньому процесі: Янчука В.А., Чулакова О.В., Тяжкоробота
О.М., Поповича В.В., а також здобувача освіти з.ф.н. 2 року Коровіченка Артема, які є топ та мідл менеджерами на
підприємствах і мають фахові, практичні управлінські компетентності та навички, можуть поділитися зі ЗО.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Враховуючи вказані сильні сторони: академічну та професійнку відровідність НПП спеціальності, прозорість та
публічність конкурсного відбору, залученість стейкхолдерів та практиків до освітньої діяльності, наявність Вищої
школи педагогічної майстерномі, створення "Банку резюме" та слабкі сторони: застарілі дання в системі ЄДБО, не
систематичність висвітлення та оьговорення інормаціїї про "Відкриті заняття", критерій 6 відповідає рівню В з
недоліками та рекомендаціями, які не є суттєвими та можуть бути усунені протягом двох місяців.

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.

Фінансування ОП здійснюється за рахунок державного фінансування та ведення власного господарства. Також, за
словами Ректора під час зустрічі з адміністрацією ЗВО, університет має Спеціальний фонд, з якого виділяються
кошти на покращення освітнього середовища, зокрема на технічне забезпечення аудиторій, комфортних умов
проживання у гуртожитку, відшкодування витрат, пов’язаних зі стажуванням, відрядженнями та преміальними
відзнаками за наукові досягнення як НПП, так і студентів. Докладно у Звіті Ректора за 2019 рік
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/zvit-rektora-tdatu-za-2019-r.pdf . Кафедра менеджменту розташована на
окремому поверсі, забезпечена навчальними аудиторіями, лекційними аудиторіями, оснащеними сучасною
технікою та мультимедіа (телевізори, інтерактивна дошка тощо), має свій комп’ютерний клас. Органи студентського
самоврядування мають власну кімнату для реалізації своїх задумів та ініціатив. Студенти кафедри мають свою
«Кімнату емоційного розвантаження», яку було створено за ініціативи керівництва. В університеті також працює
студентське радіо. За результатами перегляду відео-матеріалів https://www.youtube.com/watch?
v=EIzpP6lqQ7c&t=20s , можна зробити висновок, що студенти кафедри менеджменту мають достатньо місця для
реалізації свого навчального, наукового та творчого потенціалу. Для досягнення програмних цілей та програмних
результатів на території університету функціонує наукова Бібліотека, яка виконує функцію не тільки
інформаційного характеру, а й проводить культурно-просвітницьку роботу – у бібліотеці розташований Музей про
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історія рідного краю. Також у бібліотеці знаходяться мотивуючі стенди з видатними менеджерами України. ОП
Менеджмент забезпечена сучасною науковою літературою як в друкованому, так і в електронному вигляді, з якими
можна ознайомитись в електронному репозитарії. У бібліотеці ЗВО надається доступ до ресурсів наукометричних баз
Scopus та Web of Science. До іншої інфраструктури, що може сприяти досягненню визначених освітньою програмою
цілей та програмних результатів навчання належить комп’ютерний клас у приміщенні бібліотеки, Лабораторія
кафе, Спортивний клуб та Центр культури та дозвілля. За результатами відео-матеріалів та наданих документів,
встановлено, що фінансові, матеріально-технічні ресурси ЗВО та навчально-методичне забезпечення є достатніми
для досягнення здобувачами визначених ОП цілей та програмних результатів навчання. Приміщення ЗВО
відремонтовані, відповідають ергономічним нормам і вимогам безпеки.

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.

На підставі відео-огляду матеріально-технічної бази ЗВО, проведених зустрічей зі студентами, представниками
студентської ради, НПП, представниками допоміжних структурних підрозділів було встановлено, що викладачі та
студенти мають безоплатний доступ до мережі Інтернет та до таких елементів інфраструктури, як спортивна зала,
бібліотека, комп’ютерні класи, навчальних лабораторії, які необхідні для навчання, викладацької та наукової
діяльності в межах ОП Менеджмент. У бібліотеці ЗВО надається доступ до ресурсів наукометричних баз Scopus та
Web of Science. В межах освітнього процесу студенти мають доступ до освітнього порталу, де розміщені навчальні та
методичні матеріали http://op.tsatu.edu.ua/login/index.php.

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.

При вході до ЗВО працює пропускна система та охорона. У зв’язку з пандемією Ковід-19, в університеті
запроваджено обов’язкове використання засобів індивідуального захисту (маска або респіратор), на вході до
корпусів встановлені санітайзери, перевіряється температура тіла як в ручному режимі, так і в автоматичному
режимі. В гуртожитку є ізольований, окремий, з комфортними умовами блок для студентів з підозрою на Ковід-19.
За результатами відео-огляду, встановлено, що ЗВО дотримується правил протипожежної безпеки. Під час он-лайн
зустрічі Гарант ОП засвідчила, що може продемонструвати за необхідності всі журнали з підписами студентів і
викладачів з техніки безпеки та правил протипожежної безпеки. На територій університету працює медичний
пункт. Після проведених бесід зі студентами та представниками студентського самоврядування було встановлено,
що відбуваються зустрічі з психологом для виявлення психологічного стану здобувачів, проводяться анкетування, а
також організовуються тематичні тренінги. Під час експертизи та зустрічей із студентами було підтверджено
можливості студентів у реалізації потреб та інтересів не тільки у навчальній сфері, але й у міжнародній, науковій,
спортивній та громадській діяльності. Приміщення ЗВО відремонтовані, відповідають ергономічним нормам і
вимогам безпеки.

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

Освітня підтримка надана студентам через доступ до освітнього порталу, де розміщені навчальні матеріали для
здобувачів освіти http://op.tsatu.edu.ua/login/index.php , на якій вони можуть самостійно опрацьовувати матеріали
лекцій, виконувати практичні завдання, а також проходити підсумкові тести для дисциплін. У ЗВО потужно працює
інститут кураторства, що дозволяє здійснювати ефективну організаційну та інформаційну підтримку навчання
здобувачів, що підтвердили студенти під час зустрічей. Кураторська година проводить щотижнево. Також на
онлайн-зустрічі студенти наголосили, що вільно звернутись як до куратора, так і до адміністрації ЗВО.
Консультативну підтримку здобувачі освіти при потребі отримують у юридичному відділі університету, відділі
працевлаштування, медичному пункті та психолога закладу вищої освіти. Під час он-лайн зустрічі зі студентським
самоврядуванням, було з'ясовано, що соціальна підтримка студентам надається за допомогою профспілкового
комітету за рахунок спеціального фонду університету та благодійної організації «Благодійний фонд «Таврія», а
також проведення “Зліту відмінників”, де кожного року електорат та найкращі студенти ЗВО їдуть до СОК "Салют".
Усі розклади занять та графіки консультацій здобувачів за дисциплінами ОП знаходяться на сайті факультету у
вільному доступі.

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

За результатами відео-ознайомлення з матеріально-технічною базою встановлено, що у ЗВО створено умови для
реалізації права на освіту особам з проблемами опорно-рухового апарату. Для цих осіб при вході до університету
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облаштовано пандус та кнопка виклику допомоги, а також існує спеціальний ліфт. Проте рекомендовано
розширювати можливості та створювати умови для навчання для різних категорій людей з особливими потребами, у
тому числі для людей з вадами зору. Можливості для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми
потребами, що навчаються за освітньою програмою створюються у тому числі через можливість створення
індивідуальних графіків навчання, спілкування з викладачами та отримання інформаційних матеріалів через
Навчально-інформаційний портал ТДАТУ http://nip.tsatu.edu.ua/ , сайт бібліотеки
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ .

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.

Політика та процедура вирішення конфліктних ситуацій регламентується у ЗВО Положенням про розгляд
студентських звернень та скарг у ТДАУ http://tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/polozhennja-pro-rozglyd-skarg-
studentiv-u-tdatu-2019.pdf . В університеті діє посада Студентського омбудсмена, що є відповідальною особою за
розгляд звернень та захист прав студентів. Студенти ознайомлені Положенням та знають про можливість звернення
до омбуцмена, про що повідомили експертам під час он-лайн зустрічі зі студентами та студентським
самоврядуванням. У відомостях про самооцінювання вказано про анонімне анкетування щодо виявлення
конфліктних ситуацій - https://is.gd/5QhIXV , однак за цим посиланням на сайті такої анкети не міститься.
Водночас, під час он-лайн зустрічей з експертами, здобувачі ОП засвідчили, що в університеті існують скриньки
довіри. У свою чергу представники студентського самоврядування пояснили, що всі питання студенти можуть
вирішувати через особисте або письмове звернення до омбуцмена. Таким чином експерти дійшли висновку, що в
університеті відсутня можливість анонімного он-лайн звернення щодо конфліктних ситуацій. ЕГ рекомендовано
посилити та розширити можливості для анонімних он-лайн повідомлень про конфлікти шляхом створення
відповідної рубрики “скарг та пропозицій” на сайті університету. В університеті діє Антикорупційна програма
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/antykorupcijna-prohrama-tdatu-2017-2.pdf , існує можливість повідомити
про прояви корупції з боку посадових осіб та працівників ТДАТУ через звернення на електронну або поштову адресу
http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/protydija-korupciji/povidomlennja-pro-projavy-korupciji/ . З метою
попередження виникнення конфліктних ситуацій в університеті введено в дію Кодекс честі
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kodeks-chesty-tdatu.pdf . Під час зустрічей зі студентами та НПП
експертами було з’ясовано, що випадків конфліктних ситуацій, зокрема пов’язаних з сексуальними домаганнями,
дискримінацією та/або корупцією не виникало. У плані заходів запобігання та протидії корупції у ТДАУ на 2020 рік
http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/protydija-korupciji/plan-zahodiv/ міститься інформація щодо постійного
соціологічного опитування у сфері запобігання і протидії корупції в університеті, проте, за даними сайту, останнє
засідання з данного питання було у квітні 2018 року http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/protydija-
korupciji/novyny-2/ . Водночас, під час он-лайн зустрічей зі здобувачами та студентським самоврядуванням
експертами встановлено, що вони регулярно проходят он-лайн анкетування у тому числі з питань корупції. ЕГ
рекомендовано проводити засідання за результатами опитування студентів ТДАТУ щодо “Корупції у ВНЗ”
наприкінці кожного навчального року.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

В ТДАТУ імені Дмитра Моторного створені комфортні умови та безпечного навчання студентів. Все інформаційне
забезпечення є доступним для академічного персоналу, адміністрації та здобувачів освіти в достатній кількості.
Наявні певні умови для забезпечення навчання особам з особливими освітніми потребами. Наявна та доступна
інфраструктура, необхідна для забезпечення освітнього процесу. Наявний високий рівень забезпеченості
комп’ютерними класами, мультимедійними засобами. В університеті діє Антикорупційна програма. Позитивною
практикою можна вважати введення посади Студентського омбудсмена, встановлення при вході до корпусів
окремого апарату для самостійної перевірки температури тіла та створення окремого блоку для студентів з підозрою
на Ковід. У бібліотеці знаходяться мотивуючі стенди з видатними менеджерами України.

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

У відомостях про самооцінювання вказано про анонімне анкетування щодо виявлення конфліктних ситуацій -
https://is.gd/5QhIXV , проте за цим посиланням на сайті такої анкети не міститься. Водночас, під час он-лайн
зустрічей з експертами, здобувачі ОП засвідчили, що в університеті існують скриньки довіри. У свою чергу
представники студентського самоврядування пояснили, що всі питання студенти можуть вирішувати через особисте
та письмове звернення до омбуцмена. Таким чином експерти дійшли висновку, що в університеті відсутня
можливість анонімного он-лайн звернення щодо конфліктних ситуацій. Рекомендовано посилити та розширити
можливості для анонімних повідомлень про конфлікти шляхом створення відповідної рубрики “скарг та
пропозицій” на сайті університету. У плані заходів запобігання та протидії корупції у ТДАУ на 2020 рік
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http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/protydija-korupciji/plan-zahodiv/ міститься інформація щодо постійного
соціологічного опитування у сфері запобігання і протидії корупції в університеті, проте, за даними сайту, останнє
засідання з данного питання було у квітні 2018 року http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/protydija-
korupciji/novyny-2/ . Зважаючи на інформацію, отриману експертами під час он-лайн зустрічей зі здобувачами та
студентським самоврядуванням, експертами встановлено, що вони регулярно проходят он-лайн анкетування у тому
числі з питань корупції. ЕГ рекомендовано проводити засідання за результатами опитування студентів ТДАТУ щодо
“Корупції у ВНЗ” наприкінці кожного навчального року.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ЗВО в цілому має достатнє матеріально-технічне забезпечення, навчально- методичне забезпечення, забезпечення
комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням. Експерти дійшли висновки, що освітній процес за ОП
Менеджмент відповідає вимогам Критерію 7 рівню В, з недоліками, які не є суттєвими та можуть бути усунені
найближчим часом.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОП у ЗВО визначено політикою в університеті та
регламентовано процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Зокрема, згідно з "Положення про
організацію освітнього процесу у ТДАУ ім. Д. Моторного" (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-osvitnoho-procesu-2019-2_ostannye-1.pdf), Положенням про
систему внутрішнього забезпечення якості ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-2-storinky-1-2-obyednano.pdf), Положенням про освітні програми в
ТДАУ ім. Д. Моторного" (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/ilovepdf_merged-1-1.pdf),
Положення про проектні групи з розроблення, започаткування та супроводження освітніх програм у ТДАУ
(tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-proektni-hrupy.pdf), Положення про гаранта освітньої
програми спеціальності (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-haranty-osvitnoyi-
prohramy.pdf), що розміщені на сайті ЗВО у вільному доступі. Перше видання ОП (http://feb.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/OPP-073-MAGISTR(2019).pdf) затверджене Вченою радою ЗВО 28 травня 2019 року,
протокол №11. Друге видання ОП (http://feb.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/07/%D0%9E%D0%9F%D0%9F%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8
0%20%D0%9C%D0%9D%202020%20-
%20%D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%A2%20%282%29.pdf?
_t=1603355755) затверджено Вченою радою 28 травня 2020 року, протокол №10. Друге видання ОП було
модернізовано відповідно до Стандарту вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності
073 «Менеджмент», а також передбачено урахування побажань стейкхолдерів. Перегляд освітніх програм
відбувається за результатами їх моніторингу за участю групи забезпечення спеціальності, здобувачів вищої освіти,
роботодавців, академічної спільноти, відділу моніторингу якості освітньої діяльності та з урахуванням вимог ринку
праці. На сайті факультету Економіки та бізнесу ТДАУ ім. Д. Моторного розміщено проєкт ОП зі спеціальності 073
«Менеджмент» підготовки здобувачів освіти другого (магістерського) рівня (http://feb.tsatu.edu.ua/osvitni-
programi/proekti-osvitnih-program/).

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.

Перегляд ОП відбувається за результатами їх моніторингу щорічно наприкінці навчального року. ЕГ встановлено,
що здобувачі ВО безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до процесу періодичного
перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості як партнери. До робочої групи забезпечення ОП залучено
здобувача 2 року навчання Смелянського Д. А. Студентське врядування допомагає Відділу МЯОД . ЗО залучаються
до удосконалення ОП шляхом участі і в обговореннях на засіданнях кафедри (http://feb.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D
1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%20%E2%84%969%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2023.04.2020%
D1%80..pdf) та Круглого столу (http://feb.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A%D0%
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A1%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2804.11.2019%29.pdf) . Крім того,
представники студентства університету у складі ВР університету, Конференції труд. колективу університету, в інших
представницьких структурах мають право за власною ініціативою/ за дорученням СРУ виносити для обговорення
питання, які стосуються студ.життя, інтересів студентства університету. Думка ЗО щодо якості освітнього процесу,
отримання зауважень та пропозицій у ЗВО періодично проводяться шляхом опитування. Анкетування студентів
регламентоване та проводиться відповідно до Положення про опитування учасників освітнього процесу
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-opytuvannja-v-tdatu-2019-262-
od_merge.pdf). Анкети для опитування стейкхолдерів розміщено на сайті університету
(http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-
schodo-jakosti-osvity/). Результати моніторингу надаються в узагальненому вигляді, без розподілу їх між рівнями
освіти та спеціальностями підготовки здобувачів, що не дозволяє експертам чітко визначити рівень задоволеності
здобувачів на даній ОП. Однак представники Відділу МЯОД запевнили, що наразі розробляються нові анкети і в
наступному році буде проводитись Моніторинг окремо. Під час онлайн-зустрічі, ЗО ОП підтвердили участь у
процесах періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а також урахування їх пропозицій.
Зокрема студент з.ф.н.Коровніченко А. зазначив, що висловлював свої пропозиції щодо донесення інформації на
заняттях шляхом презентацій. А представники органів студ.самоврядування засвідчили свою долученість до
процедур забезпечення якості освіти. пп. 8.3. СО містить посилання на застарілий документ Положення про СЗЯО
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/polozhennja-pro-systemu-vnutrishnoho-zabezpechennja-
jakosti-osvity-v-tdatu.pdf ). У той же час, екпертами встановлено, що на сайті ЗВО у вільному доступі розміщена
актуальна нова редакція 2019 року (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-
2-storinky-1-2-obyednano.pdf).

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

Під час он-лайн зустрічі із роботодавцями експертами було виявлено щиру зацікавленість з боку роботодавців у
процесах перегляду ОП та інших процедурах забезпечення її якості. Роботодавці беруть активну участь у засіданнях
Круглого столу (http://feb.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A%D0%
A1%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2804.11.2019%29.pdf), висловлюють свої
зауваження та рекомендації, беруть участь в анкетуваннях на сайті університету http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-
systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/ , проводять
екскурсії студентам на своїх підприємствах, залучаються до викладання дисциплін. Зокрема, на зустрічі з
експертами Ярчук В.А. директор ТОВ "Мелітопольський "Автогідроагрегат" підтвердив, що проводив заняття з
"Комунікативного менеджменту" як професіонал-практик. Також роботодавці висловили задоволеність від дуальної
освіти студентів на їхніх підприємствах та акцентували увагу на важливості та вигідності такої підготовки для всіх
трьох сторін. За результатами зустрічі із роботодавцями експертна група впевнилась у тісній, плідній і
перспективній співпраці кафедри з роботодавцями по забезпеченню якості ОП.

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

Оскільки ОП другого (магістерського) рівня вищої освіти "Менеджмент" акредитується вперше, то доказів
результатів опитувань здобувачів освіти, випускників ще немає. Проте вже сьогодні кафедра вживає певних заходів
щодо організації процесу відстеження кар’єрної траєкторії студентів, зокрема на базі кафедри створено банк резюме
студентів випускових курсів https://is.gd/pNwpkD . Також на базі університету створено ГО “Асоціація випускників
ТДАТУ” https://is.gd/lA6JHU , де в подальшому кафедра менеджменту буде мати можливість відслідковувати
кар'єрний ріст випускників. Відділ МЯО проводить анкетування випускників. Роботодавці запевнили експертів, що
випускники магістерського рівня Менеджмент можуть отримати пропозицію щодо подальшого працевлаштування
на обраному підприємстві. Відділ зв`язків з виробництвом ТДАТУ свою роботу проводить у взаємодії з
факультетами, випусковими кафедрами, налагоджує співпрацю з підприємствами, установами та організаціями. Як
зазначив начальник Відділу під час он-лайн зустрічі, із залученням державної служби зайнятості організовуються
тренінги для студентів з правил заповнення резюме. Проводиться Ярмарок Вакансій. У той же час, постійний аналіз
попиту і пропонування на ринку праці місць для фахівців з менеджменту здійснює кафедра, що накладає на
кафедру додаткове неспецифічне навантаження (В И Т Я Г ОПП Менеджмент ; http://feb.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/List-s-TSZ.pdf ; http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/1579613970590.jpeg ).
Таким чином можна дійти висновку, що в ТДАТУ вжито відповідних заходів щодо збирання, аналізу та врахування
інформації щодо кар’єрного шляху випускників освітньої програми на всіх відповідних рівнях, що забезпечить
активне залучення випускників до подальшої співпраці з навчальним закладом.

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

Сторінка 21



Функціонування система забезпечення якості у ЗВО регламентуються Положенням про систему внутрішнього
забезпечення якості ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-2-
storinky-1-2-obyednano.pdf). З метою виявлення проблемних питань у ЗВО Відділ МЯОД здійснює перевірку кафедр
та складає рейтинги, робить складення рейтингів НПП, здійснює відвідування відкритих занять згідно з графіком,
також проводить Моніторинги - анонімне онлайн-опитування студентів, викладачів на веб-сайті ТДАТУ щодо якості
освітньої діяльності у ЗВО в цілому, так і якості викладання навчальних дисциплін за ОП. На основі результатів
моніторингу складаються висновки і рекомендації, які передаються керівництву та відповідним структурним
підрозділам. Налагоджений механізм залучення роботодавців до обговорення ОП. Тобто підтвердженням
оперативного реагування системи забезпечення якості ЗВО на виявлені недоліки є періодичний перегляд освітньої
програми відповідно до пропозицій ключових стейкхолдерів, організація процесу проходження підвищення
кваліфікації академічного персоналу. Оновлення матеріалів навчальних дисциплін на Освітньому порталі ТДАТУ.
Забезпечення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу у тому числі відбувається за допомогою
Telegram боту @tsaulive_bot, за допомогою якого можна задавати актуальні питання, залишати зауваження та
пропозиції щодо освітнього процесу в ТДАТУ. Під час зустрічей експертів зі студентами та представниками
студентського самоврядування було підтверджено, що аналіз, узагальнення стану якості вищої освіти та процедур
внутрішнього забезпечення якості ОП Менеджмент відбувається за їхньою участю.

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

ОП Менеджмент для другого (магістерського) рівня вищої освіти акредитується вперше. Політика Університету
щодо забезпечення якості є публічною і складає частину стратегічного менеджменту. Внутрішні стейкхолдери
розробляють і втілюють цю політику через відповідні структури і процеси, залучаючи до цього зовнішніх
стейкхолдерів. У відкритому доступі на сайті кафедри містяться рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів. Всі
викладачі своєчасно підвищують кваліфікацію та мають відповідні сертифікати. За результатами проведених он-
лайн зустрічей встановлено, що в ТДАТУ наявна система роботи щодо опрацювання результатів зовнішнього
забезпечення якості вищої освіти. Зокрема, щорічно проводяться зрізи знань здобувачів вищої освіти для
удосконалення ОП, що підтвердили на відповідних зустрічах з експертами студенти, академічний персонал і
представники Відділу моніторингу якості освітньої діяльності. Моніторинг рівня знань студентів з наступним
аналізом якості навчання здійснюють відповідно до нормативних документів університету, зокрема Положення про
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-2-storinky-1-2-obyednano.pdf). Результати моніторингу постійно
розглядають на засіданнях ректорату та Вченої ради університету.

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

В результаті вивчення документів та проведення он-лайн зустрічей із студентами, академічним персоналом,
адміністрацією та відповідними структурними підрозділами університету випускової кафедри, експертна група
переконалась, що у всіх учасників освітньої діяльності є спільне бачення та ставлення до важливих питань і
прагнення до постійного підвищення якісного рівня ОП та навчального процесу. Зокрема студенти та студентське
самоврядування чітко усвідомлюють важливість академічної доброчесності, розуміють та дотримуються внутрішніх
процедур її забезпечення, про що повідомили експертам під час зустрічей. Також студенти та НПП ознайомлені з
Кодексом честі http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kodeks-chesty-tdatu.pdf , де висвітлено політику
академічної чесності у ТДАУ та відвідують відповідні інформаційні заходи, які організовує університет
http://www.tsatu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist-zaporuka-doviry-do-vyschoji-shkoly/ . В університеті функціонує
Вища школа педагогічної майстерності http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-
osvity/vyscha-shkola-pedahohichnoji-majsternosti/ , діяльність якої спрямована на постійний розвиток і
вдосконалення знань і навичок викладання академічного персоналу. Крім цього, культура якості у закладі
формується за рахунок взаємодії елементів системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти з дотриманням
Антикорупційної програми http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/antykorupcijna-prohrama-tdatu-2017-2.pdf

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Існують чіткі процедури щодо затвердження, перегляду та оновлення ОП. Відбувається залучення студентів та
роботодавців до перегляду ОП. У ЗВО періодично проводяться опитування, з метою моніторингу думки здобувачів
щодо якості освітнього процесу, отримання зауважень та пропозицій. Студенти та викладачі чітко усвідомлюють
важливість академічної доброчесності, розуміють та дотримуються внутрішніх процедур її забезпечення. Всі
документи, що регламентують процеси забезпечення якості освіти знаходяться у відкритому доступі для кожного
учасника ОП. Позитивною практикою є встановлення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу
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за допомогою Telegram боту. А також функціонування Вищої школи педагогічної майстерності для академічного
персоналу.

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

Результати моніторингу надаються в узагальненому вигляді, без розподілу їх між рівнями освіти та спеціальностями
підготовки здобувачів. Рекомендовано проводити моніторинг окремо за рівнями бакалавр і магістр. Також, система
забезпечення якості освіти в ЗВО більшою мірою спрямована на здійснення контролю освітнього процесу та
контрольних заходів щодо забезпечення якості освіти. Рекомендовано запровадити консультаційні заходи з боку
Відділу МЯОД для кафедр щодо підвищення якості освітнього процесу та перегляду ОП. Кафедра менеджменту
здійснює постійний аналіз попиту і пропонування на ринку праці місць для фахівців з менеджменту, що у свою
чергу накладає на кафедру додаткове неспецифічне навантаження, рекомендовано перерозподілити навантаження з
кафедри щодо аналізу ринку праці на відповідні підрозділи університету, наприклад на Відділ зв’язків з
виробництвом. У п. 8.3. відомостей СО міститься посилання на застарілий документ Положення про СЗЯО
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/polozhennja-pro-systemu-vnutrishnoho-zabezpechennja-
jakosti-osvity-v-tdatu.pdf ). Проте на сайті ЗВО у вільному доступі розміщена актуальна нова редакція 2019 року.
Рекомендовано у відомостях СО вказувати посилання з сайту ЗВО на нову актуальну редакцію Положення про СЗЯО
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-2-storinky-1-2-obyednano.pdf).

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

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

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регламентуються низкою установчих документів ЗВО, які є у
вільному доступі на офіційному сайті ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Офіційні документи розміщені у розділі
“Університет” http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/ofciini-dokumenty/ , серед яких: Статут ТДАТУ, Колективний
договір 2020-2021 р., Правила внутрішнього розпорядку, Антикорупційна програма, Кодекс честі ТДАТУ; у розділі
"Студентство" - Положенням про розгляд студентських звернень та скарг у ТДАУ http://tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/polozhennja-pro-rozglyd-skarg-studentiv-u-tdatu-2019.pdf тощо. Доступність цих документів
забезпечується через їх оприлюднення та своєчасне оновлення у разі внесення змін на офіційному веб-сайті
університету. Структура цих документів є чіткою, а зміст – доступним для розуміння, послідовність їх дотримання
також підтверджено під час онлайн-зустрічей зі стейкхолдерами.

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

На офіційному веб-сайті ТДАТУ ім. Дмитра Моторного наявний розділ для Онлайн опитування стейкхолдерів щодо
якості освіти http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/onlajn-opytuvannja-
stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/ , де у ході цієї анкети будь-яка зацікавлена сторона може написати свої
пропозиції та зауваження. За результатами он-лайн зустрічі з гарантом ОП, експертами було встановлено, що
проєкт ОП оприлюднюється на своєму офіційному сайті для обговорення не пізніше ніж за місяць до впровадження
ОП http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/teaching/proekti-osvitnoyi-programi-dlya-obgovorennya/
. Такоже цей процес регламентовано Положенням про освітні програми в ТДАУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/ilovepdf_merged-1-1.pdf .
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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.

Освітня програма оприлюднена на офіційному сайті ЗВО (http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-
management/teaching/educational-programs/#to-main), тобто усі охочі мають можливість ознайомитися з її описом та
змістом. На сайті також розміщено силабуси дисциплін, які викладаються на ОП
http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/teaching/silabusi-073-menedzhment/#to-main . Загалом
оприлюднена інформація є достатньою для того, щоб забезпечити можливість потенційних вступників зробити
поінформований вибір щодо вступу на програму, а роботодавців – щодо цілей та змісту підготовки здобувачів за ОП.
Однак більшість інформації доступна лише українською мовою, англомовна версія сайту надає лише інформацію
про загальні особливості діяльності Факультету та кафедри менеджменту, що обмежує можливості залучення на
програму іноземних здобувачів.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Інформація, що надана в офіційних, нормативних документах є легкодоступною, чіткою та зрозумілою. Офіційний
веб-сайт ТДАТУ є доступним для кожного інтернет-користувача, в тому числі для студентів, які навчаються за ОП
Менеджмент. Також на офіційному сайті ЗВО, факультету та кафедри розміщено всю необхідну інформацію щодо
графіку навчального процесу та розкладу занять. Офіційна сторінка кафедри менеджменту наповнена документами
освітнього процесу: робочі програми навчальних дисциплін, силабуси та опис спеціальності.

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

Більшість інформації доступна лише українською мовою, англомовна версія сайту надає лише інформацію про
загальні особливості діяльності Факультету та кафедри менеджменту, що обмежує можливості залучення на
програму іноземних здобувачів. ЕГ рекомендовано змістовно доповнити англомовну версію сайту Факультету та
кафедри, зокрема щодо розміщення інформації про ОП англійською мовою задля проведення інформаційної
кампанії серед іноземних абітурієнтів. Крім того, ця інформація могла б зацікавити іноземних партнерів ЗВО, з
якими він має договори про співробітництво.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Інформація висвітлена на сайті дає змогу експертній групі пересвідчитися, що заклад дійсно виконує свою суспільну
місію. ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 9 з недоліками, що не є
суттєвими та можуть бути усунені найближчим часом.

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.
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не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

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

Самоврядування та ЗО пишається своїм керівництвом та гарантом ОП.

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток 3. Договор про співпрацю
Автогідроагрегат.pdf

6YBmePdLfm8GTQcq9kdScmHSNlHzXH4QFP51Lm
fXtd8=

Додаток 3. Витяг з протоколу №6 про
результатів стажування

Синяєвої.pdf

DtMmmF2eah/ID5U1I3pjMnzVQRgOjzBQ+NNu7O
Mlixw=

Додаток 3. Витяг з протоколу №6 про
впровадження результатів

стажування Синяєвої.pdf

qVLdqhg6XP46ZK7rwpjRIisnwA9s5J4xBEbPM3ltnz
U=

Додаток 3. Договор про співпрацю
Мясокомбінат.pdf

/fCBH2v2W9QU+B0mi/5m/ZQiY1XkaeJRih0pR6v5
f84=

Додаток 3. Договор про співпрацю
Олійноекстракційний.pdf

5uSf3Pll03da13LpQcbVQ3CmDFVL1zJ1eOZ1BvWs0
48=

Додаток 3. Лист центру зайнятості.pdf 1gTvI0suHWeyQ7tfDPLQJDG4PGqNftDRz64tQRWC
yJk=

Додаток Внутрішня_академічна
мобільність.pdf

tdDJ9FGBBYRFgz04quz9sIr7mlIsckoX4R/TLn9PnU
4=
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Додаток Журнал обліку
сту.наук.роб..pdf

FSDk61z50uBBGR74nQ3CcfvtfiWLdewUgXSAm0lxu
Z4=

Додаток Звіт з практики.pdf o/OQH68gmK3cODpqWA3wFbGZBxst7FmobbQIzX
UHEaw=

Додаток Індивідуальні
плани_2.р.д.ф.н..pdf

ylydGcdA9BfriIaa+TA6R2FNy8kaD1jpaulPo306qLU
=

Додаток Лист про наукову роботу.pdf VOuAGCYjL1dIBzfPwRKvCT0q4iDIp3Z3vAla/wdZq
Aw=

Додаток Наказ_МОН_пілот_дуальна
освіта.pdf

7ipl0w5UapXd+COVpKvHiirIiz/UwTWShdk1qX2oTx
Q=

Додаток Показники академ та проф
активн.pdf

gsTrbYZjefo7qvnfJey9Vxw+M7lp90KGppq2mFaMzc
Q=

Додаток Протокол конкурс наук роб.pdf 1KMEpPLdfRgHbpgcN0JWkEQ7pGBHGfxqy4r4d8w
79UM=

Додаток Публікації НПП за ОП
_2020р..pdf

SzFO2ynMUSVpTVt6CYhGLt0cMOq84NWu7DH+8
MMdnsc=

Додаток трьохсторонній
договір_дуальна освіта.pdf

lNBbIBlaB0lMXKgSnT6malCxvTs4Ix46BSBsIEvgU+s
=

***

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

Супруненко Світлана Анатоліївна

Члени експертної групи

Страпчук Світлана Іванівна

Білоус Яна Юріївна
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