
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного

Освітня програма 22616 Публічне управління та адміністрування

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

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 22616

Назва ОП Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування

Cпеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Чала Ніна Дмитрівна, Станасюк Олександр Андрійович, Терещенко
Діна Акрамівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 04.10.2021 р. – 06.10.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/vidomosti-pro-
samoocinjuvannja-osvitnoyi-prohramy-pu-rvo-bakalavr.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/vidomosti-pro-
samoocinjuvannja-osvitnoyi-prohramy-pu-rvo-bakalavr.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/vidomosti-pro-
samoocinjuvannja-osvitnoyi-prohramy-pu-rvo-bakalavr.pdf

Програма візиту експертної групи http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/plan-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
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II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

ОПП відповідає критеріям Положення про акредитацію освітніх програм з недоліками, що не є суттєвими. ОПП є
актуальною у контексті врахування сучасних вимог ринку праці та інтересів стейкґолдерів. ЗВО дотримується вимог
прозорості і публічності діяльності. Результати акредитаційної експертизи засвідчили, що існує достатня
відповідність якісному рівню організації таких процесів: проектування цілей ОПП; розробка структури та змісту
ОПП; формування доступу до ОПП та визнання результатів навчання; організація навчання і викладання за ОПП;
контроль знань, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність; забезпечення ОПП людськими
ресурсами; формування освітнього середовища та матеріальних ресурсів; розробка і впровадження системи
внутрішнього забезпечення якості ОПП; створення прозорих та публічних процедур для якісного функціонування
ОПП.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

В ЗВО створено інституційне середовище забезпечення якості вищої освіти на всіх рівнях управління. ОПП дозволяє
досягти результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти України за спеціальністю 281 «Публічне
управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти. Освітні компоненти висвітлюють предметну область спеціальності «Публічне
управління та адміністрування», в сукупності дають можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів
навчання. Цілі та програмні результати навчання забезпечуються завдяки достатньому рівню академічної та
професійної кваліфікації викладачів, залучених до реалізації програми. НПП, які забезпечують реалізацію ОПП,
використовують інтерактивні форми навчання та сфокусовані на практичній складовій. Існує реальна співпраця з
роботодавцями, які мотивовані до участі у формуванні якісної ОПП і безпосередньо залучаються до освітнього
процесу на випусковій кафедрі. Правила вступу на ОПП є зрозумілими і висвітлені на офіційному сайті ЗВО. Підбір,
реалізація методів навчання за цією ОПП відповідає принципам академічної свободи. Визначено чіткі і зрозумілі
правила проведення контрольних заходів, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу. ЗВО сприяє
професійному розвитку викладачів через власні програми або у співпраці з іншими організаціями, створює умови
для стимулювання розвитку викладацької майстерності через різні форми заохочення за досягнення у фаховій
сфері. Позитивною практикою є безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до відповідної
інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової діяльності в межах
освітньої програми. ЗВО забезпечує достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми
потребами, та сприяє освітній, організаційній, інформаційній, консультативній та соціальній підтримці здобувачів
вищої освіти. Учасники освітнього процесу обізнані щодо норм академічної доброчесності. Основні документи, що
регламентують права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу є публічно доступними, чіткими та
зрозумілими.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Сформульована в ОПП мета носить загальний характер, тому існує необхідність чітко визначити цілі її досягнення,
продемонструвати унікальність ОПП, більш чітко виокремити її основний фокус та наголосити на винятковій
важливості її функціонування у цьому ЗВО. Освітня програма не містить вичерпної інформації, необхідної
здобувачам для чіткого розуміння форм контрольних заходів, методів, інструментів навчання. Відсутні практики
участі здобувачів вищої освіти за даною освітньою програмою у міжнародних програмах академічної мобільності. В
ЗВО за ОПП “Публічне управління та адміністрування” спостерігається тенденція зменшення контингенту
здобувачів. ЕГ рекомендовано: сформулювати цілі ОПП з чітким акцентом на визначенні унікальності та відмінності
цієї ОПП; доповнити освітню програму інформацією щодо форм контрольних заходів, методів, інструментів
навчання; покращити передумови для участі здобувачів вищої освіти за даною ОПП у програмах міжнародної
академічної мобільності; підвищити ефективність профорієнтаційної роботи шляхом впровадження інноваційних
форм та методів з метою збільшення контингенту здобувачів за ОПП “Публічне управління та адміністрування”.
кспертною групою встановлено, що всі виявлені зауваження та недоліки освітньої програми не є суттєвими, а
представники ЗВО мають готовність активно працювати над реалізацією вищезазначених рекомендацій щодо їх
усунення та вдосконалення освітньої діяльності у цілому.

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
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критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Цілі освітньої програми в повній мірі відповідають місії та стратегії розвитку ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/stratehija-tdatu.pdf). Зокрема, у стратегії ТДАТУ місія визначена, як “підготовка високоосвічених
фахівців, затребуваних на ринку праці, здатних використовувати сучасні технології у практиці господарювання та
науковій діяльності, з високим рівнем національної свідомості, незалежним мисленням та готовністю до навчання
протягом усього життя”. У звіті - самоаналізі цілями ОПП визначено: “професійна підготовка кадрів в галузі
управління та адміністрування, спроможних розробляти, аналізувати та реалізовувати державну політику,
ефективно виконувати управлінські функції та завдання, надавати адміністративні послуги, сприяти реалізації
інноваційної діяльності для здійснення демократичних процесів у суспільстві на основі світових та європейських
стандартів.” Під час зустрічі гарант ОПП, Єфіменко Л.М., зазначила, що унікальність ОПП зумовлена тим, що
робиться фокус на розвитку креативних здібностей здобувачів освіти, що досягається включенням до навчального
плану таких дисциплін як “Основи ораторського мистецтва”, “Логіко-політичні студії”. ЕГ вважає, що ОПП мета
носить загальний характер, тому існує необхідність чітко визначити цілі її досягнення, продемонструвати
унікальність ОПП, більш чітко виокремити її основний фокус та наголосити на винятковій важливості її
функціонування у цьому ЗВО.

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

Позитивним є досвід співпраці ТДАТУ та потенційних роботодавців, що дозволяє під час навчання здобути
практичні навички. У звіті-самоаналізі та під час зустрічей з керівництвом ТДАТУ та гарантом ОПП було зазначено
позитивний досвід співпраці під час розробки дизайну і наповнення ОПП із Запорізькою ОДА, ОТГ, Агенцією
розвитку м. Мелітополь. Гарант ОПП, Єфіменко Л.М. вказала, що при проектуванні і внесенні змін до ОПП зважено
підходять до рекомендацій стейкголдерів, зокрема не було враховано рекомендацію збільшення годин для вивчення
української мови, оскільки навички презентації та публічних виступів українською мовою здобувачі вищої освіти
отримують під час вивчення інших дисциплін (зокрема “Основи ораторського мистецтва”). Рекомендації круглого
столу з обговорення ОПП з роботодавцями вплинули на включення дисциплін “Маркетинг”, “Соціальна психологія
та конфліктологія” до навчального плану. Під час зустрічі з науково-педагогічними працівниками було зазначено,
що для забезпечення практичного спрямування ОПП використовується дуальна форма навчання: здобувачі 2 тижні
навчаються в лекційних аудиторіях, 2 тижні - безпосередньо у середовищі роботодавця. Було вказано, що такий
формат навчання використовується у партнерстві з Агенцією розвитку м.Мелітополь та ЦНАП. Незважаючи на те,
що випуску за цією ОПП ще не було, під час зустрічі гарант ОПП, Єфіменко Л.М., зазначила, що у ТДАТУ є асоціація
випускників. Для врахування пропозицій випускників з нею налагоджено тісну співпрацю, у тому числі і для
вдосконалення змісту і дизайну ОПП. Для врахування пропозицій здобувачів освіти проводяться опитування.
Академічна спільнота долучалася до формування ОПП під час проведення круглого столу. Під час зустрічі з
науково-педагогічними працівниками Тараненко Г.Г. зазначила, що її пропозиції було враховано при перенесенні
дисциплін із вибіркового до нормативного блоку.

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.

Під час зустрічі гарант ОПП, Єфіменко Л.Д. зазначила, що при проектуванні дизайну та змісту ОПП було надіслано
запит до Центру зайнятості м.Мелітополь щодо потреби у фахівцях. У звіті-самоаналізі присутня довідка від
Мелітопольського районого центру зайнятості, яка свідчить про відсутність вакансій за спеціальністю “Публічне
управління та адміністрування”. Ця довідка не підтверджує врахування тенденцій розвитку спеціальності, ринку
праці, галузевого та регіонального аспекту, як зазначено у звіті-самоаналізі. У змісті і дизайні ОПП враховано
Стратегію розвитку Мелітополя до 2030 року, що дає можливість підготувати кадровий резерв для її реалізації. Під
час зустрічі з керівництвом та адміністрацією ТДАТУ було зазначено, що є запити від ОТГ, органів місцевого
самоврядування щодо працевлаштування випускників ОПП. У звіті-самоаналізі зазначено, що врахування
регіонального контексту враховано через вивчення наступних дисциплін: «Публічне управління та
адміністрування», «Місцеве самоврядування», «Геополітика та національна безпека». Проте, з цих дисциплін тільки
одна дійсно вивчає регіональний аспект. Стажування викладачів у країнах ЄС, співпраця з представниками
української академічної спільноти, роботодавцями дають можливість реалізовувати ОПП у відповідності до
сучасних тенденцій розвитку галузі, а також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Сторінка 4



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.

ОПП дозволяє досягти результатів навчання, що визначені у Стандарті вищої освіти України за спеціальністю 281
«Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти, що затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня
2018 р. № 1172. Перелік нормативних та вибіркових компонент навчального плану дозволяє здобувачам освіти
отримати компетенції у відповідності до зазначеного Стандарту. Практичні навички здобувачі освіти отримують
завдяки налагодженій співпраці з роботодавцями, а також роботі у Молодіжному парламенті м. Мелітополь.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Позитивно оцінюється взаємодія з роботодавцями; організація здобуття практичних навичок при роботі у
Молодіжному парламенті м. Мелітополь; розвиток співпраці з українськими та іноземними ЗВО при проектуванні
дизайну і змісту ОПП. Широке і відкрите обговорення ОПП зі стейкголдерами, а також зважене ставлення групи
забезпечення до реалізації отриманих пропозицій дає можливість балансувати зміст та дизайн ОПП щодо
теоретичного та практичного наповнення. Залучення представників ТДАТУ до розробки стратегій розвитку
м.Мелітополь, в свою чергу, ОТГ дає можливість врахувати у ОПП майбутні потреби у фахівцях.

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

Рекомендується посилити ОПП урахуванням регіонального аспекту (наприклад, додати вивчення таких дисциплін,
як “Комунальне господарство”, “Місцеві бюджети”, “Регіональна економіка”, тощо) та більш точно визначати цілі
ОПП з чітким акцентом на визначенні унікальності та відмінності цієї ОПП.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Представлена ОПП має сформульовані цілі, які в цілому відповідають стратегії розвитку та місії ТДАТУ. ТДАТУ
продемонструвало активну співпрацю зі стейкголдерами при проектуванні дизайну та змісту ОПП. Здобувачі освіти
мають можливість отримати компетенції, що відповідають визначеним у Стандарті вищої освіти України за
спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Водночас ТДАТУ рекомендується більше уваги
приділяти підготовці фахівців для місцевого ринку праці і враховувати регіональний контекст, що може бути
реалізовано шляхом введення додаткових дисциплін (наприклад, “Місцеві фінанси”, “Місцеві бюджети”,
“Регіональна економіка”, “Комунальне господарство” тощо).

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).

ЕГ на основі аналізу ОПП та навчального плану встановлено, що 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. Навчальний план відповідає
ОПП. Обсяг ОПП (у кредитах ЄКТС) - 240 кредитів. Обсяг освітніх компонент (у кредитах ЄКТС), спрямованих на
формування компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за спеціальністю “281 Публічне управління та
адміністрування” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти має обсяг 180 кредитів ЄКТС (75%) і включає 38
дисциплін (155 кредитів), 4 практики (16 кредитів), державну атестацію та публічний захист (9 кредитів). Обсяг (у
кредитах ЄКТС), що відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти - 12 дисциплін (60 кредитів) -
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25%. Відповідно до навчального плану за даною ОПП обсяги навчальних дисциплін також становлять: обов’язкові −
75% загального обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти; за вибором здобувача вищої освіти − 25%
загального обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти. Метою ОПП взначена підготовка
кваліфікованих фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані
завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає застосування
теоретичних знань з питань публічного адміністрування та практичних вмінь та навичок. Поряд з цим, ОПП не
визначено об’єкт вивчення (публічне управління як соціальне явище), цілі, методи, методики та технології
навчання. ЕГ рекомендовано розділ І “Профіль освітньої програми” ОПП доповнити описом предметної області:
об’єкт вивчення (публічне управління як соціальне явище), цілі, методи, методики та технології навчання.

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.

Ґрунтуючись на аналізі змісту ОПП та пов’язаних із нею документів, ЕГ підтверджено, що в комплексі вони
становлять структуровану, взаємопов’язану логічну систему, яка у сукупності реалізує досягнення визначених цілей,
завдань та ПРН, відповідаючи загальним та фаховим компетентностям. Зміст ОПП має чітку структуру. ОПП
містить 38 обов’язкових освітніх компонент і 12 вибіркових. Матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам ОПП та матриця забезпечення програмних результатів навчання за відповідними компонентами ОПП
взаємопов’язана з освітніми компонентами та має чітку спрямованість на досягнення заявлених програмних
результатів навчання відповідно до ОПП. Освітні компоненти, включені до ОПП, відображають врахування
сучасних тенденцій розвитку публічного управління та адміністрування. Програмні результати навчання релевантні
змісту освітніх компонент. Структурно‐логічна схема ОП в повній мірі відображає взаємозв’язок та порядок
вивчення освітніх компонент програми. Освітні компоненти, включені до освітньої програми, в сукупності
дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання.

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

Зміст ОПП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 281 «Публічне управління та
адміністрування» через забезпечення програмних результатів навчання обов’язковими освітніми компонентами
ОПП: «Публічне управління та адміністрування» (ОК 16), «Соціальна відповідальність держави» (ОК 19), «Місцеве
самоврядування» (ОК 24), «Геополітика та національна безпека» (ОК 26); «Публічні фінанси» (ОК 27); «Паблік
рілейшнз» (ОК 32); «Організація надання адміністративних послуг» (ОК 37); «Сталий розвиток» (ОК 38) та ін.
Запропоновані розробниками ОПП 17 програмних результатів навчання досягаються за рахунок опанування як
обов’язкових, так і вибіркових компонент. ОПП не містить ПРН, які б досягалися виключно за рахунок вибіркових
компонент. Позитивною практикою ЗВО є презентація освітніх компонент (в тому числі вибіркових) здобувачам
вищої освіти у вигляді силабусів, що підвищує мотивованість їх вибору. Силабуси для вивчення вибіркових
дисциплін, розміщені у відкритому доступі. Поряд з цим, у переліку обов’язкових освітніх компонентів ОПП не
знайшли достатнього відображення освітні компоненти, що висвітлюють регіональний контекст, що може бути
реалізовано шляхом введення додаткових/або заміни існуючих освітніх компонент (наприклад, “Місцеві фінанси”,
“Територіальний менеджмент”, “Регіональна економіка”, тощо).

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

Структура ОПП передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії (ІОТ) здобувачів,
зокрема через індивідуальний вибір навчальних дисциплін. Відповідно до Положення про організацію освітнього
процесу в ТДАТУ можливості формування ІОТ здобувачів вищої освіти в ЗВО регламентується через такі процедури:
вибір освітніх компонент і майнорів, курсових робіт за обраною тематикою, участь в олімпіадах, конференціях,
конкурсах, закордонна практика, дуальна форма навчання, програма подвійного диплому, робітничі професії;
організація навчання через різні форми (очна, заочна, дистанційна). В межах своїх компетенцій питаннями ІОТ
здобувачів опікуються деканат, навчально-методичний відділ та кафедра. Відповідно до Положення про організацію
освітнього процесу в ЗВО (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/ilovepdf_merged-17.pdf)
здобувач має право обирати будь-яку навчальну дисципліну у межах, передбачених ОПП та робочим навчальним
планом, в обсязі, що становить не менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС робочого навчального плану,
передбачених для даного рівня вищої освіти. При формуванні індивідуального навчального плану здобувача вищої
освіти на наступний навчальний рік враховується виконання плану за попередні роки та потреби здобувача вищої
освіти (Положення про кредитно-модульну систему організації освітнього процесу http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-kredytno-modulnu-systemu-orhanizaciyiyi-osvitnoho-procesu-v-tdatu.pdf)
Після завершення процедури вибору дисциплін формується індивідуальний навчальний план здобувача на
наступний рік, до змісту якого, крім обов’язкових компонент, включаються вибіркові навчальні дисципліни, що
визначають індивідуальну траєкторію навчання ЗВО. Здобувачі вищої освіти денної форми навчання за даною ОПП
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мають змогу обрати (http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/vibirkovi-
distsiplini/#to-main): 2 курс - 4 дисципліни із 11 освітніх компонент; 3 курс - 4 дисципліни із 21 освітньої
компоненти; 4 курс – 4 дисципліни із 31 освітньої компоненти. Методичні і організаційні матеріали, необхідні для
вивчення вибіркових дисциплін, знаходяться у відкритому доступі. Порядок визначення навчальних дисциплін за
вибором здобувачів вищої освіти університету регламентується в Університеті «Положенням про порядок та умови
обрання навчальних дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти в ТДАТУ». Здобувачі вищої освіти підтвердили
дотримання принципів академічної свободи під час вибору дисциплін.

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

Практична підготовка здобувачів за ОПП здійснюється шляхом проходження ними трьох навчальних та однієї
виробничої практики (16 кредитів), що сприяє закріпленню відповідних компетентностей. В ОПП і у навчальному
плані визначено такий обсяг практик: навчальна практика “Вступ до фаху” – 4 кредити ЄКТС; навчальна практика
“Менеджмент в публічному управлінні” – 4 кредити ЄКТС; навчальна практика “Публічне управління та
адміністрування” – 4 кредити ЄКТС; виробнича практика “Державне та регіональне управління” – 4 кредити ЄКТС.
Зміст кожного з видів практики визначається відповідною програмою. Організацію, навчально-методичне
забезпечення та виконання програми відповідної практики забезпечує кафедра, за якою закріплені здобувачі.
Організація практичної підготовки в ЗВО регламентується «Положенням про практичну підготовку здобувачів
вищої освіти ТДАТУ» (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/polozhennja/; http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/16.pdf). Інформація щодо проходження практичної підготовки, а також її навчально-
методичне забезпечення представлена на веб-сайті кафедри у розділі «Практична підготовка»
(http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/practical-training/#to-main). Звіти
здобувачів вищої освіти щодо проходження практик підтверджують сформованість фахових компетентностей,
зазначених у ОПП. Бази практики відповідають специфіці спеціальності “Публічне управління та адміністрування”,
представлені органами державного управління та місцевого самоврядування. Для здобувачів вищої освіти доступні
такі бази практик: КУ “Агенція розвитку Мелітополя”(http://feb.tsatu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/10/Dogovir-
Agentsiya-rozvitku.pdf); Мелітопольський центр надання адміністративних послуг (http://feb.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Dogovir-TSNAP.pdf); Новомиколаївська сільська рада
(http://feb.tsatu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/10/Novomikolayivska-silska-rada.pdf); Веселівська селищна рада
(http://feb.tsatu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/10/Dogovir-Veselivska-selishhna-rada.pdf) ; Жовтнева сільська рада
(http://feb.tsatu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/10/ZHovtneva-silska-rada.pdf). В результаті проведення бесід із
здобувачами встановлено, що співпраця ЗВО з органами державного управління та місцевого самоврядування та
іншими організаціями системи публічного управління та адміністрування існує, здобувачі залучаються до
проходження практики в рамках співпраці між ЗВО та організаціями відповідно до укладених договорів. Практична
підготовка за таких умов орієнтована на адекватне врахування потреб ринку праці. ЕГ рекомендовано доповнити
місця проходження практики громадськими організаціями; ввести практику опитування здобувачів вищої освіти з
метою оцінювання рівня задоволеності компетентностями, здобутими під час практичної підготовки, за
результатами яких вносити зміни до процесів здійснення освітньої діяльності за ОПП.

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

Освітньо-професійна програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що
відповідають визначеним в ОПП компетентностям, а саме: гнучкість/здатність адаптуватись; навички спілкування;
вміння вирішувати проблемні ситуації; креативність; навички міжособистісних відносин; вміння працювати в ін. В
освітньому процесі ОПП застосовуються форми та методи навчання, які сприяють набуттю описаних навичок, а
саме: критичне мислення: дебати, конкурси, захист курсової роботи; здатність навчатися протягом усього життя:
самоосвіта, завдання з пошуку інформації, реферати, наукові доповіді, наукові предметні та науково-дослідні гуртки;
креативне мислення: моделювання, ділові ігри, кейси; адаптивність: конференції, тренінги, семінари. Навчання на
ОПП дозволяє набути здобувачами вищої освіти соціальних навичок шляхом вивчення освітніх компонент, а також
в процесі проходження різних видів практик, проведення різноманітних комунікативних заходів. Відповідно до
аналізу матеріалів акредитаційної справи, проведення фокус-груп із стейкґолдерами встановлено, що в процесі
здійснення освітньої діяльності за ОПП формуванню соціальних навичок у здобувачів сприяє вивчення освітніх
компонент: “Саморозвиток та саморегулювання особистості”, «Соціальна психологія та конфліктологія», «Основи
ораторського мистецтва», «Основи професійної етики та етикету», «Тренінг курс: Громадський орієнтир», «Паблік
рілейшнз», «Ділова репутація» та ін. ЕГ констатує, що завдяки застосуванню форм та методів навчання, які
сприяють набуттю соціальних навичок, залученню здобувачів за ОПП “Публічне управління та адміністрування” до
участі в освітянських, наукових, громадських і культурних заходах, в ЗВО створено всі умови для набуття
здобувачами вищої освіти соціальних навичок.

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

Професійний стандарт за ОПП відсутній.
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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.

Питання співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОПП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням
здобувачів вищої освіти (включно з самостійною роботою) регламентується Положенням про організацію освітнього
процесу. На підставі аналізу ОПП, навчального плану та силабусів освітніх компонент ЕГ визначено, що обсяг ОПП,
включаючи аудиторну та самостійну роботу, загалом відображає фактичне навантаження здобувачів вищої освіти та
забезпечує досягнення цілей ОПП й регламентованих нею ПРН. Визначення фактичного навантаження здобувачів
за ОПП здійснюється шляхом опитування здобувачів з подальшим обговоренням на засіданнях випускової кафедри.
Аудиторне тижневе навантаження за денною формою навчання становить при підготовці бакалаврів − 26 - 30 год.
Максимальна кількість контактних годин на 1 кредит становить 16 годин для бакалавра. Решта часу відводиться на
самостійну роботу. Загальна кількість навчальних дисциплін не перевищує 8 на семестр. Обсяг дисципліни
становить переважно від 3 до 6 кредитів ECTS. В ході спілкування з НПП з’ясовано, що в рамках функціонування
внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в ЗВО створено організаційні структурні підрозділи,
діяльність яких передбачає надання допомоги з питань планування навчального навантаження за ОПП (науково-
методичний відділ та ін.). За результатами опитування (анкетування) здобувачів ЗВО щодо оцінки якості ОПП та
освітнього процесу за нею протягом 2020-2021 н.р. 91% опитаних задоволені розподілом навантаження на здобувача
вищої освіти (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/monitorynh-ocinjuvannja-zdobuvachamy-
vyshchoyi-osvity-jakosti-osvitno-profesijnoyi-prohramy-publichne-upravlinnja-ta-administruvannja.pdf). Аналіз
навчального плану продемонстрував, що при його формуванні дотримано вимоги Положення про організацію
освітнього процесу. ЕГ встановлено, що обсяг ОПП реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання. Самостійна робота забезпечується системою
навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми:
підручники, навчальні посібники, методичні матеріали, курси лекцій, практикуми, навчально-лабораторне
обладнання, електронно-обчислювальна техніка тощо. При опитуванні здобувачів з’ясовано, що вони не відчувають
перевантаження, справляються із виконанням завдань, у завданнях до самостійної роботи присутні чіткі вимоги до
виконання та критерії оцінки.

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.

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу навчання в Університеті здійснюється за такими
формами: денна (очна, дуальна, дистанційна, змішана); заочна (дистанційна). Порядок здійснення навчання за
дуальною формою регулює «Положення про порядок організації та проведення дуального навчання в ТДАТУ»
(https://bit.ly/3llpiZc). Інформація щодо дуального навчання розміщена на стрінці кафедри
(http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/dualne-navchannya/#to-main). Протягом
2020-2021 н.р. здобувачі вищої освіти набули практичний досвід в таких органах державного управління і місцевого
самоврядування, як: Новомиколаївська сільська рада Мелітопольський район с. Новомиколаївка; Управління молоді
та спорту Мелітопольської Міської Ради Запорізької області; Гірсівська сільська рада Приазовського району
Запорізької області; Центр надання адміністративних послуг м. Мелітополь Запорізької області; Управління
культури та молоді Мелітопольської Міської Ради Запорізької області та ін. Гарант і НПП наголосили, що підготовка
здобувачів за дуальною формою освіти здійснюється в рамках ОПП, задля подолання розриву між теорією і
практикою та підвищення якості підготовки із урахуванням вимог роботодавців.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Зміст освітньої програми чітко структурований; освітні компоненти, включені до освітньої програми, складають
логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів
навчання. Наявні загальні і фахові компетенції, ПРН в повній мірі відповідають стандарту вищої освіти за
спеціальністю 281. ПРН, що представлені в ОПП, корелюють із загальними компетентностями (передбаченими
стандартом). Основним інструментом індивідуальної освітньої траєкторії є вибіркові дисципліни, частка яких
складає 60 кредитів ЄКТС від загального обсягу ОПП (240). У ЗВО створена система реалізації прав здобувачів
вищої освіти щодо вибору компонентів ОПП, яка регламентується Положенням про організацію освітнього процесу
в ТДАТУ. Забезпечення можливості формування ІОТ здобувачів вищої освіти в ЗВО регламентується через такі
процедури: самостійне обрання вибіркових компонентів ОПП; створення індивідуального навчального плану
здобувача; участь в програмах академічної мобільності; гнучка організація навчання через різні форми: очна,
заочна, дистанційна. ОПП передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок. Професійні
компетентності задовольняють вимоги подальшого професійного становлення випускників.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.

Потребує коригування перелік обов’язкових освітніх компонент для врахування регіонального контексту ОПП,
визначених програмними результатами навчання. Доцільно доповнити місця проходження практики громадськими
організаціями; ввести практику опитування здобувачів вищої освіти з метою оцінювання рівня задоволеності
компетентностями, здобутими під час практичної підготовки, за результатами яких вносити зміни до процесів
здійснення освітньої діяльності за ОПП.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Загалом ОПП відповідає даному критерію. Структура, зміст, наповнення ОПП у цілому відповідає сучасним
вимогам щодо підготовки фахівців за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”. Наявні
вищезазначені слабкі сторони не є суттєвими.

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

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

Правила прийому на навчання до ТДАТУ та всі додатки до них розміщені на офіційному сайті ЗВО
http://www.tsatu.edu.ua/pk/vstup/pravyla-pryjomu/. Правила прийому до ТДАТУ у 2021 р. та додатки до них
затверджено Вченою радою (протокол №4 від 23.12.2020). Правила прийому є інформативними, мають роз’яснення
вживаних термінів, не містять дискримінаційних положень, визначають джерела фінансування здобуття вищої
освіти, обсяги прийому та обсяги державного замовлення, строки прийому заяв та документів, особливості
проведення вступних випробувань, особливості конкурсного відбору, його організацію та проведення, спеціальні
умови та особливості прийому на навчання. Конкурсний відбір для вступу на навчання на перший курс для здобуття
ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань у
формі ЗНО, вступних іспитів або співбесіди в передбачених випадках. Для конкурсного відбору осіб, які на основі
повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра у ТДАТУ,
зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з трьох конкурсних предметів. Перелік
конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти та їх вагових коефіцієнтів для
вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2021 також розміщений на сайті ЗВО:
http://www.tsatu.edu.ua/pk/wp-content/uploads/sites/48/dodatok-4-pp-2021.pdf Для налагодження комунікації, на
сайті ЗВО розміщено електронну адресу та контактні телефони приймальної комісії.

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

Вступ на навчання до Університету для здобуття ступеня бакалавра на перший курс приймаються особи з повною
загальною середньою освітою та особи які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,
освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра. Вступники другої категорії можуть зараховуватися на
перший курс із скороченим терміном навчання, а також на другий (третій) курс у межах вакантних місць
ліцензованого обсягу. Згідно з переліком конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання
якості освіти та їх вагових коефіцієнтів для вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2021 році для
вступу на ОП Публічне управління та адміністрування вступник надає сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання з таких предметів: обов’язково “Українська мова та література” та “Математика” і один на вибір: “Історія
України”, “Іноземна мова”, “Біологія”, “Географія”, “Фізика” чи “Хімія” http://www.tsatu.edu.ua/pk/wp-
content/uploads/sites/48/dodatok-4-pp-2021.pdf За даною ОПП конкурсний бал для вступу на основі повної загальної
середньої освіти у 2021 р. не може бути менше 140 балів для даних спеціальностей. Зазначене зумовлено
підвищеними вимогами до професійних якостей майбутніх публічних управлінців.
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3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної
мобільності є доступними для всіх учасників освітнього процесу на офіційному сайті ЗВО. Вони чітко та зрозуміло
описані в Правилах прийому на навчання до ТДАТУ у 2021 році та додатках до них. Споріднені спеціальності, форма
вступного випробування та термін навчання визначені та подані в таблиці відповідності в переліку спеціальностей
та вступних випробувань для вступу на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій)
курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень
молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра. http://www.tsatu.edu.ua/pk/wp-
content/uploads/sites/48/dodatok-2-pp-2021.pdf Конкурсний відбір для здобуття освітнього ступеня бакалавра на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого
бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань у формі зовнішнього незалежного оцінювання з
двох предметів та фахового випробування. Перелік сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання для участі у
конкурсі цієї категорії вступників наведено в додатку до Правил прийому на навчання до ТДАТУ у 2021 році.
http://www.tsatu.edu.ua/pk/wp-content/uploads/sites/48/dodatok-8-pp-2021.pdf Вступні іспити для вступників на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого
бакалавра, які вони проходять замість зовнішнього незалежного оцінювання, проводяться за програмами
зовнішнього незалежного оцінювання. Під час проведення онлайн зустрічі зі здобувачами було виявлено їх
поінформованість про можливість перезарахування результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти та
підтверджено приклади вступу на навчання випускників ВСП коледжів ТДАТУ.

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.

У ЗВО розроблено і впроваджено Положення про порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти
ТДАТУ отриманих у неформальній та інформальній освіті. http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/11.pdf. У Положенні зазначено, що право на визнання результатів навчання у
неформальній або інформальній освіті поширюється на здобувачів усіх рівнів вищої освіти; перезарахування
результатів здійснюється на добровільній основі та передбачає підтвердження того, що здобувач вищої освіти досяг
результатів навчання, передбачених освітньою програмою, за якою він навчається; визнання результатів навчання у
неформальній або інформальній освіті дозволяється для обов’язкових дисциплін, які починають викладатися з
другого семестру. Також передбачено процедури визнання результатів навчання неформальної освіти, що за
тематикою, обсягом вивчення та змістом відповідають як освітньому компоненту в цілому, так і окремому
змістовому модулю, розділу, темі (темам), індивідуальному завданню, курсовій роботі (проекту). Під час зустрічі зі
здобувачами було підтверджено їх поінформованість про можливість визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті. Проте практика академічної мобільності не поширена серед здобувачів за даною освітньою
програмою.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на ОПП та відповідна процедура вступу абітурієнтів є чіткими, доступними та зрозумілими для
потенційних вступників, не мають дискримінаційних положень, розміщені у публічному доступі та враховують
особливості ОПП. У ЗВО існує чітко визначена та зрозуміла процедура визнання результатів навчання, отриманих в
інших закладах освіти та визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

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

Відсутня практика академічної мобільності серед здобувачів за даною освітньою програмою. Рекомендовано
заохочувати студентів до неформальної освіти, зокрема до членства в громадських організаціях, участі в тренінгах та
навчання на онлайн курсах ( як приклад, використання онлайн платформ: Prometheus, Ed-era, EduHub, Coursera,
TED та інші).

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних
положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти. У ЗВО є чітка і зрозуміла документована
процедура визнання результатів навчання, що отримані отриманих в інших закладах освіти, зокрема за програмами
академічної мобільності та у неформальній освіті. Разом з тим ЗВО рекомендовано приділяти більшу увагу
питанням інформування та заохочення здобувачів до таких можливостей.

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.

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу навчання в Університеті здійснюється за такими
формами: денна (очна, дуальна, дистанційна, змішана); заочна (дистанційна). Порядок здійснення навчання за
дуальною формою регулює «Положення про порядок організації та проведення дуального навчання в ТДАТУ».
Організація освітнього процесу на в Університеті реалізується із застосуванням таких форм за програмами вищої
освіти: навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи. Основними видами
навчальних занять в Університеті є: лекція; лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
консультація. Зі слів НПП, практичні методи навчання сприяють формуванню умінь і навичок, логічному
завершенню ланки пізнавального процесу стосовно конкретної теми або розділу. Наочні методи навчання
передбачають демонстрацію, ілюстрацію та спостереження (сприймання процесів без втручання у ці процеси).
Невід'ємними елементами є робота з науковою літературою у сполученні з новітніми інформаційними
технологіями. Самостійна робота, спрямована на використання набутих знань при розв’язанні програмних завдань.
Науково-дослідна робота має на меті цілеспрямоване повторення здобувачами окремих дій задля формування вмінь
та навичок за відповідним освітнім компонентом. Наразі в умовах пандемії COVID-19 в ЗВО навчання проводиться
дистанційно. При інтерв’юванні здобувачів було з’ясовано, що в процесі онлайн навчання також використовуються
різні методи викладання освітніх компонент: дискусійні заняття, роботи в малих групах, підготовки до проведення
власних конференцій, нарад з актуальних питань, інтерактивні ігри. За результатами опитування 2020-2021 н.р.
здобувачі ОПП позитивно (на «5», «4») оцінили використання викладачами сучасних педагогічних методів
(майстер-класів, навчальних дискусій, мозкового штурму, тренінгів, ділових ігор тощо) - 63,6%. Поряд з цим, 31,8%
оцінили на «3» бали, що свідчить про необхідність активізації освітньої діяльності в цьому напрямі. Вибір форм і
методів навчання і викладання за ОПП проводиться на ґрунті студентоцентрованого підходу.
Студентоцентрованість підходу також підтверджується наявністю студентського омбудсмену - Филоненко Артем, що
надає можливість здобувачам вищої освіти анонімно подати звернення, скаргу, зауваження чи пропозицію,
повідомити про порушення прав, свобод та інтересів; можливістю викласти питання або проблеми щодо
поліпшення студентського життя на сайті ЗВО, на сторінці Facebook, за телефоном +380680844672, в Telegram,
відправивши е-мєйл; можливістю здобувачів вибрати тему кваліфікаційної роботи, наукового керівника та освітні
компоненти за вибором. Здобувачі вищої освіти також проходять різні форми анкетування та опитувань з приводу
організації навчального процесу на ОПП. Результати опитувань розміщені на сайті випускової кафедри.

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).

Зі слів здобувачів, на першій парі кожної дисципліни викладачі доводять інформацію про цілі, зміст, програмні
результати навчання, критерії оцінювання та контрольні заходи. За кожною дисципліною викладачі формують
набір методів навчання, які наведені в навчальній програмі, силабусі та представлені на електронних ресурсах ЗВО,
де здобувачі мають можливість з ними ознайомитись. Вибір методів і форм навчання відповідає принципам
академічної свободи для всіх учасників освітнього процесу. Начальник навчально-методичного відділу організовує
систему взаємовідносин в академічній групі шляхом організаційного забезпечення освітньої, наукової та суспільної
діяльності, надає кваліфіковані консультації щодо формування та реалізації їх індивідуальних навчальних планів,
організації освітнього процесу. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ЗВО на початку
кожного семестру викладач роз’яснює, які форми і методи навчання можливі в опануванні ОПП. Для визначення
рівня задоволеності здобувачів методами навчання і викладання протягом року проводяться соціологічні
опитування, присвячені вивченню ставлення здобувачів до різних аспектів життя в ЗВО. За результатами
опитування здобувачі ОПП продемонстрували зрозумілість мети, цілей і очікуваних результатів вивчення
дисциплін – 80,9% (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/monitorynh-ocinjuvannja-
zdobuvachamy-vyshchoyi-osvity-jakost).Для здобувачів в процесі навчання за ОПП і для науково-педагогічних
працівників впродовж викладання забезпечується академічна свобода, яка полягає в самостійності і незалежності
учасників освітнього процесу під час провадження науково-педагогічної діяльності. В ЗВО відповідно до ОПП
науково-педагогічним працівникам надається можливість творчо наповнювати зміст дисциплін, вносити зміни в
робочі програми, обирати методи навчання задля ефективного засвоєння знань, проводити заняття із
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застосуванням сучасних технологій, самостійно обирати форму вивчення окремих тем. Академічна свобода
здобувачів досягається шляхом надання їм права вільно обирати форму навчання, теми наукових досліджень, права
на академічну мобільність (у т. ч. міжнародну), на вибір певних компонентів освітньо-професійної програми, брати
участь у формуванні індивідуального навчального плану, навчання за індивідуальним графіком тощо. Як всередині,
так і за межами навчального закладу допускається повна свобода ставити будь-які питання. Інформація щодо цілей,
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів
висвітлена в силабусах (http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/syllabusy/#to-
main). Силабуси з навчальних дисциплін кафедри надають здобувачам додатково в електронній чи паперовій формі
на початку кожного навчального року.

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

На випусковій кафедрі реалізується НДР “Зарубіжний досвід становлення соціально-орієнтованого управління:
імплементація європейського досвіду в Україні” (http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-
administration/science/research-programs/#to-main), в якій також беруть участь і здобувачі вищої освіти за даною
ОПП. В рамках цієї НДР здобувачами було підготовлено тези доповідей, які оприлюдненj на Всеукраїнській
науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених на тему «Соціально-відповідальне суспільство: реалії,
виклики, перспективи» (30 квітня 2021 року) та розміщенj на сайті випускової кафедри (http://feb.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/12/Sbornik-Vseukrayinska-konferentsiya.pdf). Зі слів здобувачів вищої освіти, вони
поінформовані і вільно можуть брати участь у заходах з освітньої, наукової діяльності, що проводяться як в Україні
так і за її межами. Здобувачі залучаються до наукових досліджень на засадах академічної свободи. Результати
спільних наукових досліджень здобувачів і їх наукових керівників публікуються у фахових виданнях, збірниках
наукових праць і матеріалах конференцій (https://bit.ly/3ld8mDW). Результати зустрічей з цільовими аудиторіями
підтвердили інформацію, представлену в звіті про самооцінювання, що поєднання навчання і досліджень під час
реалізації ОПП відбувається шляхом участі здобувачів під керівництвом НПП кафедри у наукових всеукраїнських та
міжнародних конференціях (https://bit.ly/3C8uOVS, https://bit.ly/3A8Ui4Q), участі у наукових гуртках кафедри
ПУАП (https://bit.ly/393MeX2 ), у конкурсах студентських наукових робіт (http://feb.tsatu.edu.ua/studenti-kafedri-
puap-peremozhtsi-oblasnogo-konkursu-dlyaobdarovanoyi-molodi/ ).

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

В ЗВО оновлення контенту освітніх компонентів відбувається наприкінці попереднього року навчання за
ініціативою провідного лектора з урахуванням наукових інтересів здобувачів вищої освіти. Відповідно до Положення
про освітню діяльність, перегляд змісту освітнього компоненту щорічно обговорюється на засіданнях кафедри, на
якій забезпечується відповідний компонент, схвалюється вченою радою факультету та інституту і затверджується
начальником інституту. На основі принципу академічної свободи викладач визначає, які наукові досягнення та
сучасні практики слід пропонувати здобувачам під час навчання. Участь міжнародної академічної спільноти у
конференціях кафедри та ряді колективних монографій (https://bit.ly/3Aei1QY, https://bit.ly/3tFaHeJ) дає
можливість дослідження і впровадження в освітній процес інноваційних методів навчання міжнародної наукової
спільноти. Залучення викладачів до громадської діяльності, а також до роботи у науковому консультуванні установ
та організацій, дає можливість наповнити програму новаторськими ідеями та сучасним досвідом. Так, наприклад,
кафедра співпрацює із КУ “Агенцією розвитку Мелітополя”, Новогданівською ОТГ, Новомиколаївською сільською
радою (довідки є у профілях НПП (https://bit.ly/396OPQ8). Викладачі ОПП мають широку практику проходження
міжнародних стажувань, зокрема в дистанційному режимі, що було підтверджено при інтерв’юванні академічного
персоналу. ЕГ встановлено, що в ході здійснення освітньої діяльності за даною ОПП відбувається постійний процес
оновлення навчальних дисциплін на основі останніх наукових досягнень, набуття нового досвіду за підсумками
стажувань викладачів. На кафедрі діє система внутрішнього забезпечення якості освіти, одним із завдань якої є
моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм, що було підтверджено на зустрічі зі здобувачами,
академічним персоналом, адміністративним персоналом університету. Викладачі оновлюють зміст ОПП на основі
результатів сучасних наукових досліджень, власних міжнародних стажувань. В оновленні даної ОПП брали участь
представники Лейбніц Інституту аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою (Німеччина) та
Маріямпольської колегії (Литва), які є рецензентами ОПП.

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

В університеті функціонує відділ міжнародних зв’язків, який відповідає за інтернаціоналізацію діяльності ЗВО.
Університет розвиває міжнародні наукові та освітні зв'язки через участь у спільних наукових дослідженнях,
проєктах та грантових програмах; міжнародних академічних обмінах науково-педагогічних працівників та
здобувачів вищої освіти, міжнародних форумах, виставках, конференціях, семінарах; міжнародних асоціаціях та
консорціумах університетів, міжнародних академічних рейтингах; освітніх проєктах: “Dig Eco “Діджиталізація
економіки як елемент сталого розвитку України і Таджикістану”, SAIUP “Проєкт сприяння академічній
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доброчесності в Україні”; NUPASS “Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему” та ін.
Існує програма подвійного дипломування. Викладачі ОПП беруть постійну участь в міжнародних стажуваннях,
конференціях, семінарах. Про можливість участі в стажуваннях відділ міжнародних зв’язків повідомляє викладачів
шляхом розсилання повідомлень на їхні електронні пошти. Інформація про можливості участі у міжнародних
обмінах, проектах, конкурсах є доступною (http://www.tsatu.edu.ua/vmz/mizhnarodni-projekty/;
http://www.tsatu.edu.ua/vmz/mizhnarodni-prohramy/; http://www.tsatu.edu.ua/vmz/mizhnarodni-
prohramy/mizhnarodni-naukovi-ta-studentski-konkursy/). Наразі за даною ОП здобувачі не брали участі в програмах
міжнародної мобільності, хоча про можливість взяти в них участь інформацію здобувачі отримують (підтверджено
при інтерв’юванні групи здобувачів та адміністративного персоналу).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Здобувачів вищої освіти в повному обсязі забезпечено інформацією про цілі, зміст та програмні результати
навчання, порядок та критерії оцінювання в межах освітніх компонентів. Інформація, що надається здобувачам, є
актуальною та відповідає дійсності. Для забезпечення доступності і прозорості викладання та навчання розроблені
силабуси дисциплін як обов'язкової, так і варіативної складової. Здобувачі ОПП публікують свої наукові здобутки у
матеріалах конференцій. ЗВО забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої програми та
оновлення змісту освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик. Зміст підготовки фахівців, форми, методи
навчання за ОПП “Публічне управління та адміністрування” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
відповідає нормативним документам та акредитаційним вимогам. Студенти мають можливість впливати на
реалізацію ефективного освітнього процесу через систему анкет і моніторингових досліджень. Здобувачі вищої
освіти за даною ОПП мають змогу здійснення персональної науково-дослідної діяльності, отримання знань у
неформальній освіті, участі у різних видах практичної підготовки, дуального навчання, академічної мобільності,
виробничих практик за кордоном.

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

Здобувачі освіти за даною ОПП не залучені до програм міжнародного стажування та академічної мобільності, але
під час зустрічей підтвердили свою обізнаність про таку можливість. ЕГ рекомендує залучати до міжнародного
стажування в закордонних університетах здобувачів вищої освіти за даною ОПП, поширити інформацію щодо
питання зарахування здобувачам вищої освіти результатів навчання, здобутих в закордонних ЗВО в ході програм
академічної мобільності.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ЕГ відзначає високий науково-методичний рівень навчання та викладання на ОПП. Силабуси розміщені на сайті, є
чіткими та зрозумілими. Здобувачі ОПП долучаються до НДР кафедри та проведення власних наукових досліджень.
Відсутність досвіду академічної мобільності не дає змогу переконатись у дієвості правил визнання результатів
навчання, отриманих в інших закладах освіти.

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

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

ТДАТУ має Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/221.pdf), яке визначає загальну політику оцінювання результатів навчання, включаючи
форми контрольних заходів, поточний та підсумковий контроль успішності. Політика оцінювання результатів
навчання впродовж семестру і підсумкові контрольні заходи відображені у робочій програмі з дисципліни, яка є
доступною для здобувачів освіти в їх електронних кабінетах на початку семестру. Оцінювання здобувачів освіти
відбувається в електронному журналі. На початку семестру формується графік консультацій для тих здобувачів
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освіти, хто з поважних причин пропустив заняття, чи потребує додаткового роз’яснення навчального матеріалу.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних і семінарських занять і має на меті
перевірку знань здобувачів з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. Форма
проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань та умінь визначаються
кафедрою.

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

У відповідності до стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" для
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної
роботи та атестаційного екзамену. У ТДАТУ є наказ № 1478-С від 21.10.2020 р. про закріплення наукових керівників
та тем кваліфікаційних робіт. Процедура виконання кваліфікаційної роботи відповідає Положенню ТДАТУ про
організацію дипломування (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-
dyplomuvannja.pdf). Розроблено методичні рекомендації до організації підготовки і захисту кваліфікаційної роботи
(http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/Diplomuvannya.pdf), матеріал для підготовки до ДЕК
(http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/DEK-materiali.pdf), доступна програма комплексного
державного кваліфікаційного екзамену (http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/Programa-KDKE.pdf).

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.

На сайті ТДАТУ розміщено Положення про організацію дипломування (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-dyplomuvannja.pdf) та Методичні рекомендації до організації
підготовки і захисту кваліфікаційної роботи (http://feb.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/09/Diplomuvannya.pdf), які визначають правила проведення підсумкової атестації. Поточні
контрольні заходи та підсумковий контроль за кожною окремою дисципліною визначено у відповідних робочих
програмах, які доступні здобувачам освіти на початку семестру у їх електронних кабінетах. Положення про
апеляцію результатів оцінювання знань здобувачів вищої освіти у ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/224.pdf) регулює апелювання до кінцевої оцінки, водночас не передбачена процедура
оскарження поточних оцінок, чи наявність конфлікту інтересів. Положення про порядок ліквідування академічних
заборгованостей (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/222.pdf) визначає порядок виникнення
академічної заборгованості та процедури їх погашення. В цілому правила проведення контрольних заходів є
доступними і зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу. Положення про апеляцію результатів оцінювання
знань здобувачів вищої освіти у ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/224.pdf) регулює
апелювання до кінцевої оцінки, водночас не передбачена процедура оскарження поточних оцінок, чи наявність
конфлікту інтересів. Під час зустрічі зі здобувачами вищої освіти було зазначено, що під час реалізації ОПП не
виникало конфліктних ситуацій, водночас є студентський омбудсмен ТДАТУ, який може допомогти владнати
конфліктні ситуації, якщо такі виникнуть. Також було повідомлено, що був випадок на іншій спеціальності
перегляду оцінки здобувача вищої освіти шляхом створення комісії і перескладання дисципліни. Таким чином, у
ТДАТУ на ОПП “Публічне управління та адміністрування” є чітко визначені процедури і правила проведення
контрольних заходів, оцінювання результатів навчання та розгляду скарг щодо оцінювання від здобувачів вищої
освіти.

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.

ТДАТУ має Кодекс Честі (http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kodeks-chesty-tdatu.pdf); Положення про
систему запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти в ТДАТУ
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/33-1.pdf), які чітко визначають процедури щодо
виявленню і запобіганню академічної недоброчесності. За допомогою системи UNICHEСK відбувається перевірка
курсових та кваліфікаційних робіт щодо виконання критеріїв академічної доброчесності, зокрема відсутності не
належного цитування, тощо. Положення про курсовий проект (роботу) (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-kursovyj-proekt-robotu-v-tdatu-2018-r.1-.pdf) визначає процедури перевірки
курсової роботи, окремо зазначено перевірку на наявність/відсутність плагіату у роботі. За час реалізації ОПП не
було випадків виявлення академічної недоброчесності. Під час зустрічі із науково-педагогічними працівниками
було зазначено, що бесіди зі здобувачами вищої освіти щодо академічної доброчесності проводяться з першого року
навчання. У ТДАТУ є посада уповноваженого з антикорупційної діяльності, який серед іншого проводить бесіди під
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час кураторських годин щодо дотримання норм академічної доброчесності. Відділ моніторингу якості освітньої
діяльності проводить опитування здобувачів освіти щодо академічної доброчесності. У випадках виявлення факту
порушення академічної доброчесності у поточних письмових роботах вперше зі здобувачем вищої освіти
проводиться бесіда, а робота повертається на переробку. Під час зустрічі зі здобувачами вищої освіти було
підтверджено цю практику. Здобувачі вищої освіти повідомили, що вони не користуються програмами для
перевірки належного цитування у письмових роботах. Випадків оскарження оцінювання, чи виявлення академічної
недоброчесності під час виконання освітньої програми не виникало.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

У ТДАТУ існують чіткі, зрозумілі та прозорі процедури проведення контрольних заходів та оцінювання результатів
навчання здобувачів вищої освіти, зокрема розроблені відповідні документи, які є у відкритому доступі на
офіційному сайті. На початку семестру здобувачі вищої освіти мають можливість ознайомитися з політикою
поточного та підсумкового оцінювання за кожною з дисциплін у відповідній робочій програмі. У Положенні про
апеляцію результатів оцінювання знань здобувачів вищої освіти врегульовано процедури оскарження підсумкових
оцінок. При проведенні підсумкових контрольних заходів залучаються представники роботодавців. У ТДАТУ є
посада уповноваженого з антикорупційної діяльності, який серед іншого проводить бесіди зі здобувачами освіти
щодо академічної доброчесності. Відділ моніторингу освітньої діяльності проводить опитування щодо академічної
доброчесності. ЕГ вважає взірцевою інноваційною практикою, яку рекомендується поширити на інші ЗВО, практика
впровадження позиції студентського омбудсмена ТДАТУ, який допомагає вирішувати конфліктні ситуації, а також
розв’язувати інші проблемні ситуації. Унікальною практикою також ЕГ вважає впровадження посади
уповноваженого з антикорупційної діяльності, який незалежно і об’єктивно забезпечує заходи, щодо дотримання
наукової етики, академічної доброчесності, запобігання проявам корупції.

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

Не виявлено суттєвих недоліків.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

В цілому наявні чітко визначені зрозумілі і прозорі правила і процедури, що дозволяють об’єктивно оцінити
результати навчання здобувачів освіти та отримані компетенції. Пильна увага приділяється підсумковому
оцінюванню здобувачів освіти як за кожною окремою дисципліною, так і при виконанні курсових робіт і
кваліфікаційної роботи. Варто відмітити позитивну практику впровадження позиції студентського омбудсмена
ТДАТУ та уповноваженого з антикорупційної діяльності, які допомагають вирішувати конфліктні ситуації, а також
розв’язувати інші проблемні ситуації.

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.

Академічна та професійна кваліфікація викладачів, що задіяні до реалізації ОПП, відповідають Ліцензійним
умовам. Добір викладачів забезпечує досягнення визначених ОПП цілей та програмних результатів навчання.
Викладачі, що задіяні при реалізації ОПП, мають необхідні компетенції, наукові та методичні роботи, свідоцтва про
авторське право на твір (http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/syllabusy/).
Нормативну частину дисциплін навчального плану забезпечує 26 викладачів, з яких 3 - професора, доктора наук; 18
- доцентів, кандидатів наук. Дисципліни “Місцеве самоврядування”, “Ділове урядування”, “Організація надання
адміністративних послуг”, “Геополітика та національна безпека” викладає проф., д.н.держ.упр. Ортіна Г.В., яка має
відповідну кваліфікацію та наукові праці за цими напрямками, включаючи публікацію у Scopus-виданні
(http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/ortina-ganna-volodimirivna/). Дисципліни “Логіко-політичні студії” та “Сталий
розвиток” викладає проф., д.ф.н. Олексенко Р.І., який має відповідну кваліфікацію
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(http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/oleksenko-roman-ivanovich/) та наукові публікації, у тому числі і закордонні.
Дисципліну “Стратегічне управління” викладає проф., д.е.н. Нехай В.В., яка має відповідну кваліфікацію
(http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/nehaj-viktoriya-vasilivna/) та наукові праці у вітчизняних та іноземних виданнях.
Горбова Н.А., к.пед.н., доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права викладає дисципліну
“Господарське право”, має базову педагогічну освіту та більшість наукових робіт присвячено правовій освіті. Гарант
ОП, Єфіменко Л.М. (http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/yefimenko-lyudmila-mikolayivna/), к.н.держ.упр., доц., викладає
дисципліни “Соціальна відповідальність держави”, тренінг-курс “Громадський орієнтир”. Пройшла числені
закордонні стажування, зокрема у польській вищій школі Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku WSSG. Дисципліну
“Публічне управління та адміністрування” викладає к.н.дер.упр., доц. Вороніна Ю.Є., яка має наукові праці за цим
напрямком. Таким чином, професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми, в повній
мірі забезпечує досягнення визначених ОП “Публічне управління та адміністрування” цілей та програмних
результатів навчання.

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

ТДАТУ має Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад або обрання за
конкурсом науково-педагогічних працівників (http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/polozhennja-pro-
provedennja-konkursnoho-vidboru-pry-zamishchenni.pdf). У відповідності до нього оголошення про актуальні
конкурси на заміщення посад оприлюднюються на сайті. Викладачі, які вперше приймають участь у конкурсі для
викладання на ОПП мають надати розроблений силабус дисципліни та провести відкриту лекцію для оцінки їх
професіоналізму та вимогам ОПП. Конкурсний добір викладачів є прозорим і відкритим, що дозволяє отримати для
викладання на ОПП найкращих науково-педагогічних працівників.

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

Роботодавці надають можливість здобувачам вищої освіти за ОПП “Публічне управління та адміністрування”
проходити практичну підготовку, про що є відповідні угоди про співпрацю. На сайті ТДАТУ розміщено інформацію
про бази практики, що дає можливість здобувачам вищої освіти обрати місце здобуття практичних навичок. Відділ
моніторингу якості освітньої діяльності здійснює опитування стейкхолдерів (у тому числі роботодавців) щодо якості
освітнього процесу (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoji-dijalnosti/monitorynh-
stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/) Під час зустрічі здобувачі вищої освіти висловили побажання щодо розширення
можливостей та баз практик для отримання практичних навичок. Здобувачі вищої освіти за даною ОПП мають
можливість проходити підготовку за програмою дуальної освіти, що реалізується у партнерстві з Агенцією розвитку
м. Мелітополь. Під час зустрічі зі стейкхолдерами представники Агенції розвитку м. Мелітополь, місцевого
самоврядування, територіальних громад зазначили, що виступають співкерівниками практик здобувачів вищої
освіти цієї ОПП.

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

Регулярно проводяться зустрічі з представниками місцевого самоврядування, про що є інформація на сайті ТДАТУ
(http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/practical-training/). До викладання
залучені депутати місцевої ради, зокрема Ортіна Г.В., а також проводяться гостьові лекції із залученням практиків,
зокрема завідувач відокремленого підрозділу «Мелітопольський міський відділ Державної установи «Запорізький
обласний лабораторний центр МОЗ України» Скляров Р. В.; заступник голови районної державної адміністрації
Когут І.А.; спеціаліст ЦНАП Саржан А.С.

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

У ТДАТУ створено та працює Вища школа педагогічної майстерності, яка проводить навчально-методичні семінари,
тренінги, вебінари для викладачів (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoji-
dijalnosti/vyscha-shkola-pedahohichnoji-majsternosti/).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У ТДАТУ розроблено Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-rejtynhovoho-ocinjuvannja-npp-tdatu-2020-
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2021.pdf) за яким визначається рейтинг працівників, який є підставою для заохочення найкращих працівників, або
розриву контракту з працівниками, які не відповідають ліцензійним і акредитаційним вимогам. У ТДАТУ
передбачено матеріальне стимулювання за підвищення кваліфікації, проходження стажування, наукові публікації,
зокрема і у виданнях, що індексуються у Scopus, або Web of Science.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

При реалізації ОПП “Публічне управління та адміністрування” залучаються не тільки викладачі ТДАТУ, але й
організовуються спільні заходи з іншими інституціями: відкрита лекція депутата міської ради міста Єленя, Гура
Пйотр Пачускі, Університету Jiamusi (Китай) (про що є інформація на сайті: http://feb.tsatu.edu.ua/studenti-kafedri-
puap-sluhachi-vidkritoyi-lektsiyi-shkoli-lideriv-efektivnogo-upravlinnya/). Це значно розширює освітні можливості
здобувачів освіти.

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

При реалізації ОПП “Публічне управління та адміністрування” задіяні викладачі, які мають власні інтелектуальні
розробки, які використовуються в освітньому процесі і оформлені у вигляді приватного авторського права на твір.
ТДАТУ використовуючи їх в освітньому процесі або має передбачити виплату автору розробки роялті за
користування їх інтелектуальною власністю, або заохочувати викладачів до оформлення авторських прав на
службові твори (тобто на інтелектуальні продукти, які було розроблено під час виконання службових повноважень у
ТДАТУ).

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

При реалізації ОПП “Публічне управління та адміністрування” академічна та професійна кваліфікація викладачів,
задіяних до реалізації освітньої програми, забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та
програмних результатів навчання. Позитивно оцінюється розширення освітніх можливостей здобувачів освіти
шляхом проведення відкритих лекцій представників роботодавців, практиків, інших ЗВО. Рекомендується
заохочувати оформлювати права інтелектуальної власності на розробки викладачів, що було здійснено в рамках
виконання їми службових обов’язків як авторське право на службові твори, а не приватні, як відбувається зараз.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Фінансові й матеріально-технічні ресурси дозволяють організувати освітню діяльність за ОПП і забезпечують
досягнення визначених цілей та програмних результатів навчання. Експертною групою було оглянуто матеріально-
технічне забезпеченням за допомогою онлайн трансляції та дотатково переглянуть відеоматеріали
https://www.youtube.com/watch?v=ah9tBMESdhA. Під час ознайомлення з матеріально-технічною базою ЕГ було
оглянуто навчальний корпус №2 (в якому проходить навчання здобувачів дано ОП), навчальні аудиторії,
комп'ютерну лабораторію (з девятьма комп’ютерами та мультимедійним екраном), бібліотеку (зал електронних
ресурсів з компютерами для доступу до електронної бібліотеки, репозитарію та освітнього порталу
http://elar.tsatu.edu.ua/ ), освітній портал (на базі платформи Moodle), кафедру спортивного виховання та
студентський гуртожиток. В освітньому процесі для ефективного навчання використовуються фліпчарти,
інтерактивні дошки, мультимедійні екрани та проектори. При вході у корпус є пандус, розрахований на осіб з
особливими освітніми потребами, а також в середині є два пасажирських і один вантажний ліфт. Дотримуються
карантинні обмеження (на вході – санітайзери, вимірювання температури).
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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.

Усі учасники освітнього процесу за ОПП мають вільний безкоштовний доступ до бібліотечних ресурсів, електронної
бібліотеки, сучасного мультимедійного і комп'ютерного обладнання, Wi-Fi в навчальному корпусі та гуртожитку.
Під час зустрічей з ЕГ здобувачі ОПП підтвердили, що користування інфраструктурою, бібліотекою, методичними
ресурсами є безкоштовним.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

Забезпечення життя і здоров’я здобувачів в умовах пандемії COVID-19 реалізуються шляхом проведення термометрії
та дезінфекції рук, в навчальних аудиторіях підтримуються санітарно-гігієнічні умови. З 15 квітня 2021 року у ЗВО
розпочалась вакцинація від COVID-19 можливість зробити безкоштовне щеплення проти коронавірусу.
Співробітники ТДАТУ вже декілька раз вакцинувалися різними вакцинами у медичному пункті університету та у
пунктах вакцинації міста Мелітополь. Загалом, вакцину отримали понад 200 людей. Механізми забезпечення
безпечності освітнього середовища в академії відповідають Положенню про порядок проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Заходи безпеки в ТДАТУ: проведення
інструктажів з безпеки та охорони праці на початку навчального періоду вивчення здобувачами за ОПП навчальної
дисципліни «Безпеки життєдіяльності та основи охорони праці». При інтерв’ю зі здобувачами вищої освіти було
виявлено, що у ЗВО сформований сприятливий морально-психологічний клімат, та випадків дискримінації чи будь-
яких інших конфліктів не було. Задоволеність потреб та інтересів здобувачів досліджується шляхом проведення
опитувань та завдяки активному діалогу з студентським самоврядуванням, зокрема студентським омбудсменом.

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

Під час онлайн зустрічей ЗВО експертна група підтвердила, що заклад надає належну освітню, організаційну та
соціальну підтримку здобувачам вищої освіти за ОПП. Освітня підтримка здобувачів ТДАТУ відбувається шляхом
можливості роботи на освітньому порталі на платформі Moodle http://op.tsatu.edu.ua/, де у відкритому для
здобувачів доступі знаходяться матеріали курсів освітніх компонент. Постійна комунікація зі здобувачами та
моніторинг їх потреб та інтересів відбувається шляхом роботи інституту кураторства, діалогу з студентським
самоврядуванням, онлайн анкетувань http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-
osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/. Значною для освітньої, консультативної та соціальної
підтримки здобувачів є діяльності студентського омбудсмена. http://feb.tsatu.edu.ua/student/ombudsman-of-
students/. Студентський омбудсмен ТДАТУ має право: запобігати порушенню прав і свобод студентів та сприяти їх
поновленню; забезпечувати незалежний, неупереджений, конфіденційний розгляд заяв; здійснювати нагляд за
забезпеченням гендерної та расової рівності прав і свобод студентів; сприяти реалізації громадських програм і
проектів соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів студентів;
представляти інтереси студентів в органах управління університету, в органах студентського самоврядування та у
відносинах з іншими учасниками університетської спільноти; вносити пропозиції керівництву університету щодо
вдосконалення роботи підрозділів ТДАТУ в галузі дотримання, реалізації прав, свобод та законних інтересів
студентів ТДАТУ та інше. Також соціальна підтримка здобувачів відбувається завдяки діяльності первинної
профспілкової організації ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/profkom/pro-viddil/. Серед важливих завдань, які сьогодні
стоять перед профкомом є надання матеріальної допомоги: на лікування, у разі втрати годувальника, у зв’язку зі
скрутним матеріальним становищем тощо.

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

Реалізація права на освіту особами з особливими освітніми потребами, що навчаються за даною освітньою
програмою реалізується завдяки Спеціальні умови участі у конкурсному відборі деяких категорій вступників при
вступі для здобуття вищої освіти у ТДАТУ. http://www.tsatu.edu.ua/pk/wp-content/uploads/sites/48/dodatok-7-pp-
2020.pdf. У додатку зафіксовано перелік осіб, які претендують на спеціальними умовами щодо участі у конкурсному
відборі при вступі для здобуття вищої освіти та процедеру їх вступу. Також право на освіту особами з особливими
освітніми потребами реалізується через індивідуальний графік навчання, який дозволяє планувати реалізацію прав
на освіту через можливість додаткових консультацій по дисциплінам у зручний час. Під час проведення експертизи
експертна група підтвердила наявність ліфтів та пандуса на вході в навчальний корпус та кнопку виклику чергового.
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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.

З метою недопущення порушень прав і свобод здобувачів і викладачів під час реалізації освітнього процесу,
уникнення й вирішення конфліктних ситуацій у ЗВО діє Кодекс честі Таврійського державного агротехнологічного
університету. В кодексі визначено норми етичної поведінки співробітників і студентів ТДАТУ, політика академічної
чесності, положення про комісію з питань етики та академічної чесності. Політика і процедури вирішення
конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо) в
ТДАТУ закріпленні в Положенні про розгляд студентських звернень та скарг http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/polozhennja-pro-rozglyd-skarg-studentiv-u-tdatu-2019.pdf. Так, згідно з положенням звернення
студентів ТДАТУ надаються через відповідальну особу, до обов’язків якої входить контроль, представлення та
захисту прав, основних свобод та інтересів студентів ТДАТУ - Студентського омбудсмена. Студентським
омбудсменом ТДАТУ є особа, що є членом академічної спільноти ТДАТУ, наділена повноваженнями щодо
представлення та захисту прав, основних свобод та інтересів студентів ТДАТУ, незалежно від форми навчання та
членства в різних громадських організаціях, в тому числі: студентів – громадян інших держав; студентів, які
навчаються за програмами міжнародної академічної мобільності в навчальних закладах інших держав; аспірантів
ТДАТУ.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

ЗВО має достатні фінансові, матеріально-технічні інші ресурси для здійснення освітньої, культурно-оздоровчої та
навчально-виховної діяльності за ОПП та реалізації стратегічних пріоритетів розвитку. Усі учасники освітнього
процесу за ОПП мають вільний безкоштовний доступ до бібліотечних ресурсів, репозитарію та освітнього порталу. В
закладі функціонує інститут студентського омбудсмена, покликаний представляти та захищати права, основні
свободи та інтереси студентів. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з
особливими освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою шляхом створення умов для вступу на
ОПП особам з особливими освітніми потребами та забезпечуючи можливість навчатись на індивідуальному графіку
навчання.

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

Для більшої відкритості та публічності рекомендовано публікувати результати опитувань стейкхолдерів на сайті ЗВО
поряд з анкетами http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/onlajn-
opytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/ або на інших сторінках сайту з можливістю пошуку за ключовими
словами в стрічці пошуку по сайті.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Ознайомлення з нормативними документами ЗВО, онлайн та відео-демонстрація його матеріально-технічної бази,
спілкування під час зустрічей з фокус-групами надало ЕГ підстави для підтвердження відповідності критерію 7: ЗВО
має фінансові, матеріально-технічні інші ресурси для здійснення поточної діяльності за ОПП та реалізації
стратегічних пріоритетів розвитку; освітнє середовище, в якому перебувають учасники навчального процесу за
ОПП, є безпечним для життя і здоров’я, надає можливості задовольняти їхні потреби та інтереси, розвивається за
підтримки адміністрації ЗВО. Зазначені слабкі сторони є незначними та можуть бути виправлені в короткий термін.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Сторінка 19



Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійної програми в
ЗВО регулюються Положеннями: Положенням про освітні програми в ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/ilovepdf_merged-1-2.pdf), Положенням про проектні групи з розроблення, започаткування
та супроводження освітніх програм у ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-
pro-proektni-hrupy.pdf ), Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-2-storinky-1-2-obyednano.pdf.
Обговорення освітніх програм представлено на сайті ЗВО (http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-
administration/teaching/educational-programs/obgovorennya-osvitnih-program/): протоколи засідань робочих груп;
обговорення з академічною спільнотою, із роботодавцями, представниками органів місцевого самоврядування.
Відповідно до Положення про опитування учасників освітнього процесу (наказ від 24 грудня 2020р. №243)
(https://bit.ly/3nFComH) здійснюється систематичний моніторинг думок стейкхолдерів (результати онлайн-
опитування представлено на веб-сайті ТДАТУ: http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-
vyschoji-osvity/onlajnopytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/). За результатами моніторингу складаються
аналітичні звіти, які містять інформацію та пропозиції щодо удосконалення і підвищення якості освітньої діяльності
за ОПП, та приймаються до уваги при удосконаленні ОПП (https://bit.ly/3lCvg80). ЕГ під час проведення зустрічей з
гараном ОПП, керівництвом ЗВО, керівництвом факультету управління, викладачами, що забезпечують ОПП,
отримала достатньо фактів, що підтверджують виконання процедур, які регламентовані у вищезазначених
положеннях. Поряд з цим, до складу робочої групи даної ОПП представників здобувачів вищої освіти не включено.
ЕГ рекомендовано включити представників здобувачів вищої освіти до складу робочих груп ОПП з метою їх
залучення до процесу періодичного перегляду ОПП та інших процедур забезпечення її якості.

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.

Участь студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОПП регламентується
Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості в ТДАТУ (https://bit.ly/3hKWTe2 ). В ЗВО функціонує
студентська рада факультету економіки та бізнесу, її лідери входять до складу студентського комітету університету,
вченої ради та профспілкового комітету університету, вченої ради факультету. Діяльність студентського
самоврядування регламентується Положенням про студентське самоврядування. Представники студентського
самоврядування відповідно до діючих положень беруть участь в управлінні університетом в цілому та його окремих
підрозділів. Під час зустрічі зі здобувачами вищої освіти ОПП та з представниками студентського самоврядування,
ЕГ отримала підтвердження, що думка студентів при перегляді ОПП враховується через організацію опитування, в
ході зустрічей з гарантом ОПП та зустрічей кураторів груп зі студентами, а також через участь студентів у круглих
столах (https://bit.ly/3z4wIVu), засіданнях кафедри. засіданнях вчених рад. На підтвердження цього ЕГ
проаналізувала сайт ЗВО, зокрема сторінку випускової кафедри, де розміщена інформація, яка підтверджує дані
факти. Активну участь в управлінні університетом студентського самоврядування підтвердили ректор та перший
проректор університету під час онлайн зустрічі з адміністрацією. Перегляд освітніх програм відбувається за
результатами їхнього постійного моніторингу. Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм,
формулюються, як у результаті зворотного зв’язку із науково-педагогічними працівниками, здобувачами,
випускниками та роботодавцями, так і внаслідок прогнозування розвитку спеціальностей та потреб на ринку праці.
Останній перегляд, обговорення та затвердження змін до ОПП здійснено протягом першого півріччя 2021 року та
ухвалено рішенням Вченої ради ЗВО (протокол №11 від 24.05.2021). До обговорення змісту та перегляду ОПП були
залучені здобувачі вищої освіти, роботодавці та інші зацікавлені сторони.

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

Роботодавці залучені до процесу періодичного перегляду ОПП та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. На дану ОПП в наявності рецензії Мелітопольського міського голови, голови Новобогданівської сільської
ради. На офіційній сторінці кафедри публічного управління, адміністрування та права розміщена інформація про
співпрацю з роботодавцями в процесі реалізації ОПП: https://bit.ly/39eqBTU; tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/monitorynh-ocinjuvannja-robotodavcjamy-zadovolenosti-jakostju-pidhotovky-fahivciv-za-
osvitno-profesijnoju-prohramoju-publichne-upravlinnja-ta-administruvannja.pdf З метою забезпечення якості ОПП
проєктною групою з розробки освітньої програми проведено ряд тренінгів, круглих столів у рамках роботи
регіонального центру стратегії розвитку громад (2018-2021 роки) на місцевому та регіональному рівнях
(https://bit.ly/3tGFbxd). Студенти та викладачі регулярно запрошують роботодавців на форуми, круглі столи,
конференції, де визначаються нові складові державної політики й стратегічні напрямки розвитку певної галузі.
Зазвичай, це призводить до якісного наповнення освітніх компонент сучасним змістом (https://bit.ly/39dbqdF
https://bit.ly/3hH3qXk https://bit.ly/3Er5a0u). На запит ЕГ надано копії договорів про співпрацю з роботодавцями.
Позитивним є досвід залучення практиків до освітнього процесу. Під час фокус групи з роботодавцями ЕГ отримала
підтвердження, що учасники зустрічі дійсно приймали участь в обговоренні ОПП через відвідування круглих столів,
засідань кафедри та участі в опитуванні стейкхолдерів. Розвинутою в рамках даної ОПП є практика проведення
виїзних занять на базі підприємств та організації партнерів.
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4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

За даною ОПП випускників не було, тому система збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрних
шляхів випускників лише формується. Поряд з цим, в ЗВО функціонує система постійного моніторингу кар'єрного
шляху випускників. На офіційному сайті університету представлена інформація щодо діяльності громадської
організації (“Асоціація випускників ТДАТУ”). У здобувачів вищої освіти є можливість заповнити онлайн анкету для
вступу в асоціацію випускників; діє Центр кар'єри та працевлаштування (http://www.tsatu.edu.ua/emp/), який
системно веде роботу по узагальненню доступних вакансій та проведення заходів по зустрічах з роботодавцями.

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

Система забезпечення якості в ЗВО нормативно врегульована Положенням про систему внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти. Так, відповідно до п 3.1 названого Положення “внутрішня система забезпечення якості освіти
базується на свідомому, спільному створенні культури якості всіх представників академічної спільноти”
(polozhennja-pro-svzja-2-storinky-1-2-obyednano.pdf (tsatu.edu.ua). Основним активним суб’єктом щодо реалізації
задекларованих процедур і принципів управління якістю є випускова кафедра і група забезпечення спеціальності,
при цьому випускова кафедра є складовим елементом системи забезпечення якості ЗВО. Цей факт був
підтверджений в ході зустрічей з представниками ЗВО. Під час проведення он-лайн зустрічей ЕГ підтверджено, що
внутрішня система забезпечення якості дозволяє адекватно і оперативно реагувати на пропозиції стейкголдерів
щодо розвитку ОПП (http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-
osvity/onlajnopytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/). За результатами інтерв’ювання НПП, здобувачів вищої
освіти та зустрічей з допоміжними підрозділами, які забезпечують якісну реалізацію ОПП, ЕГ переконалась у тому,
що слабкі сторони ОПП визначаються під час проведення періодичних консультативних зустрічей, фокус-груп,
опитувань здобувачів (2020- https://bit.ly/39cka41; 2021 – https://bit.ly/3nFVIQX), а також обговорень проблемних
питань на засіданнях робочих груп, кафедри публічного управління, адміністрування та права, вченої ради
факультету економіки та бізнесу та Вченої ради Університету, результати яких розміщуються на сайті університету
(https://bit.ly/3lCvg80). Особливу увагу ЗВО приділяє результатам опитувань здобувачів, щодо їх оцінки змісту ОПП,
зокрема показникам задоволеності якістю освітнього процесу, якістю викладання дисциплін. Також під час он-лайн
зустрічі з фокус-групою здобувачі ЕГ було встановлено, що опитування, обговорення проблемних питань
відбувається регулярно, щосеместрово. Здобувачам вищої освіти пропонують пройти опитування щодо рівня їх
задоволеності якістю освіти, виявлення проблемних аспектів у наданні освітніх послуг із навчальних дисциплін,
недоліки у роботі викладачів, врахування яких сприятиме підвищенню якості викладання. Результати опитування
та рейтингування викладачів обговорюються на засіданнях кафедри на відповідних вчених радах. ЕГ вважає, що
внутрішня система забезпечення якості освітньої програми виконує свої основні функції та забезпечує достатній
рівень якості, як освітньої програми, так і освітньої діяльності. В ЗВО чітко визначено функції і сфери
відповідальності суб’єктів управління якістю освітньою діяльністю на всіх рівнях управління університетом,
процедури внутрішнього забезпечення якості являють собою системні цілеспрямовані дії різних суб’єктів
управління якістю.

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

ОПП проходить акредитацію вперше, тому зауваження і пропозиції з попередньої акредитації відсутні. Відтак, під
час перегляду ОПП результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти не враховувалися внаслідок їх
відсутності.

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

На формування культури якості у ТДАТУ спрямовані базові документи ЗВО (polozhennja-pro-svzja-2-storinky-1-2-
obyednano.pdf tsatu.edu.ua; http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/ilovepdf_merged-1-2.pd), якими
регулюються окремі аспекти забезпечення якості освіти й освітньої діяльності. Стратегія культури якості
реалізується за активної участі усіх працівників ТДАТУ (адміністрації, керівників структурних підрозділів, науково-
педагогічних працівників, навчально-допоміжного, адміністративно-господарського персоналу) та здобувачів вищої
освіти (п.3.3 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти). Серед структурних
підрозділів ТДАТУ, що здійснюють процеси і процедури внутрішнього забезпечення якості освіти: відділ
моніторингу якості освітньої діяльності; відділ зв’язку з виробництвом; науково-методичний центр; студентське
самоврядування та ін. Аналіз Положень названих структурних підрозділів продемонстрував, що система розподілу
відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті здійснення процесів і процедур
внутрішнього забезпечення якості освіти є раціональною. Під час проведення он-лайн зустрічей ЕГ підтверджено,
що ЗВО налагоджено ефективні взаємозв’язки між різними структурними підрозділами щодо внутрішнього
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забезпечення якості освіти. Системне розуміння нової парадигми якості вищої освіти в ЗВО було підтверджено, як з
боку структурних підрозділів, так і з боку адміністрації. Всі фокус-групи наголосили, що усвідомлюють важливість
цього питання і працюватимуть надалі над його практичним втіленням. Проведення акредитаційної експертизи,
дозволяє зробити висновок, що процедури і політика забезпечення якості в ЗВО сприймаються як корисні та
належні всіма членами педагогічного колективу та структурними підрозділами, які залучені до системи
забезпечення якості освітнього процесу. Взаємодія підрозділів університету, щодо забезпечення якості відбувається
відповідно до діючого Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти. У зв’язку із чим процеси
перегляду та вдосконалення ОПП носять перманентний характер, який залежить від змін що відбуваються в
освітньому середовищі. В межах сформованої культури якості в рамках реалізації ОПП Університет передбачає
студентоцентрований підхід до навчання і викладання, який передбачає гнучкі освітні траєкторії і врахування
компетентностей, здобутих поза межами формальної освітньо-кваліфікаційної програми; розвиток цифрових
методів навчання та викладання. Чинна на сьогодні система розподілу відповідальності між різними структурними
підрозділами ЗВО у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти є, на
переконання експертної групи, в цілому є раціональною.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Система забезпечення якості вищої освіти ТДАТУ відповідає чинним вимогам та сприяє підвищенню якості
підготовки здобувачів зо даною ОПП. Заходи випускової кафедри з популяризації культури якості й участі у
процесах вдосконалення ОПП розцінюються як процес побудови партнерських відносин між представниками
академічного середовища та основними споживачами освітніх послуг, які надає ЗВО, теперішніми й потенційними
роботодавцями. Випускова кафедра, професорсько-викладацький склад якої чітко усвідомлює свою місію і
призначення, своєю щоденною практичною діяльністю намагається донести базові положення системи
забезпечення якості до широкої академічної спільноти, адміністрації ЗВО та здобувачів вищої освіти, динамічно
реагувати на зміни у зовнішніх і внутрішніх факторах, що сприяють вдосконаленню цієї ОПП. ОПП і її проекти
розміщено на офіційному сайті для громадського обговорення. Робоча група, яка забезпечує реалізацію ОПП
“Публічне управління та адміністрування” на чолі з гарантом ОПП, забезпечує тісний взаємозв'язок між
здобувачами вищої освіти, викладачами та роботодавцями. Сильною стороною є активне залучення практиків до
реалізації ОПП. В ЗВО створено систему внутрішніх підрозділів, які в комплексі забезпечують формування та
актуалізацію внутрівузівської документації та сприяють якості освітньої діяльності. ЗВО враховує потреби та
очікування здобувачів вищої освіти, усіх інших залучених стейкхолдерів.Чинна на сьогодні система розподілу
відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті здійснення процесів і процедур
внутрішнього забезпечення якості освіти є, на переконання експертної групи, в цілому є раціональною.

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

З метою залучення здобувачів вищої освіти до процесу періодичного перегляду ОПП та інших процедур
забезпечення її якості рекомендується включити представників здобувачів вищої освіти до робочих груп ОПП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Експертна група дійшла повної згоди щодо відповідності системи внутрішнього забезпечення якості критерію 8.
Присутні недоліки, що не є суттєвими. До системи залучені представники усіх груп стейкголдерів. Організаційна
структура побудована таким чином, що викладання курсів засноване на стандартизації та сертифікації, що на сталій
основі гарантує допуск до студента тільки якісного та перевіреного контенту для навчання. Експертною групою
підтверджено, що в академічній спільноті ТДАТУ сформована культура якості вищої освіти, що сприяє постійному
розвитку ОПП та освітньої діяльності; ЗВО послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП.

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
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програми.

Правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу ЗВО, знаходяться у
вільному доступі на офіційному сайті ЗВО та на сайті Факультету. Так у вкладці Офіційні локументи сайту ЗВО,
знаходяться Статут ТДАТУ, Колективний договір, Правила внутрішнього розпорядку, Кодекс честі та інші
положення http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/ofciini-dokumenty/ . Результати зустрічей зі здобувачами вищої
освіти та науково-педагогічним персоналом дозволяють зробити висновок про доступність змісту даних положень
для всіх учасників освітнього процесу та про дотримання, в цілому, їх принципів під час реалізації ОПП.

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.

Заклад вищої освіти оприлюднює на своєму веб-сайті відповідний проекти освітніх програм
http://feb.tsatu.edu.ua/projects-of-educational-programs/, серед яких розміщено і проект ОПП Публічне управління та
адміністрування http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/educational-
programs/projects-of-educational-programs/. У відкритому доступі знаходяться також відгуки від стейкхолдерів,
протоколи обговорень ОП із роботодавцями, академічною спільнотою та самоврядуванням
http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/educational-programs/obgovorennya-
osvitnih-program/.

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.

На офіційному сайті факультету розміщені у вільному доступі освітньо-професійні програми, їх опис: мета,
особливості викладання та оцінювання, програмні компетентності, результати навчання та компоненти в обсязі,
достатньому для інформування відповідних зацікавлених сторін та суспільства
http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/educational-programs/
http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/OPP_PUAP_B_2021_compressed.pdf. Спілкування зі
здобувачами під час онлайн зустрічі підтвердило їх достатню поінформованість стосовно особливостей ОПП та
можливості знайти потрібну їм інформацію на сайті.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

На сайті ЗВО у достатньому обсязі розміщені нормативно-правові документи, що регулюють права та обов’язки всіх
учасників освітнього процесу

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

Рекомендовано на офіційному сайті, поряд з проектами освітніх програм розміщувати анкети для отримання
пропозицій та відгуків від стейкголдерів.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Освітня програма і процес її погодження та обговорення в цілому відповідають визначеному критерію 9.
Інформаційний супровід освітнього процесу є достатнім. Освітній процес в межах ОПП є прозорим та публічним.
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Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

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.
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не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

Підстави для відмови від акредитації ОПП відсутні. Фактів подання недостовірних відомостей або перешкоджання
роботі експертної групи не було. Процес роботи експертної групи відбувався у чіткій відповідності з узгодженою та
затвердженою програмою візиту. Усі необхідні додаткові документи для роботи експертної групи були надані
своєчасно. Посилання у відомостях про самооцінювання є коректними та працюючими. Крім документів щодо
самоаналізу освітньої діяльності, наведених ЗВО за посиланнями, ним додатково надано докумети, які
використовуються у навчальному процесі, та є додатковими доказами його реалізації. Експерти провели
заплановані зустрічі з усіма учасниками освітнього процесу (стейкголдерами), заявленими в програмі візиту. ЗВО не
створював жодних перешкод для роботи експертної групи. Всі зустрічі відбувалися в атмосфері глибокої взаємної
поваги та конструктивного діалогу. Експертній групі у реальному режимі часу було продемонстровано корпуси,
аудиторії, де проводяться заняття, бібліотека, гуртожитки.

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

A

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:
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Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Терещенко Діна Акрамівна

Члени експертної групи

Чала Ніна Дмитрівна

Станасюк Олександр Андрійович
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