
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного

Освітня програма 34904 Публічне управління та адміністрування

Рівень вищої освіти Магістр

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

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


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 34904

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 Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Губа Марина Ігорівна, Блищак Людмила Олегівна, Монастирський
Григорій Леонардович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 19.11.2020 р. – 21.11.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/mahistr-publichne-
upravlinnja.pdf

Програма візиту експертної групи http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/prohrama-roboty-
ekspertnoyi-hrupy.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» є актуальною, має високопрофесійне кадрове
забезпечення, сучасну матеріально-технічну базу реалізації. Роботодавці підтвердили високий попит регіонального
ринку праці, особливо новоутворених об’єднаних територіальних громад, на фахівців з публічного управління та
адміністрування, підготовку яких здійснює Таврійський державний агротехнологічний університет, що має
незаперечний та підтверджений авторитет не лише в Запорізькій області, а й інших регіонах країни. Цілі ОП є
чіткими, її структура відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» та Стандарту вищої освіти України
другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» галузі знань 28 Публічне управління та
адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, затвердженому наказом
Міністерства освіти і науки України № 1001 від 4 серпня 2020 р. Для організації дистанційного навчання
використовується Навчально-інформаційний портал ТДАТУ, що дозволило забезпечити навчальний процес в
умовах карантину. Значна увага ЗВО приділяється відкритості та прозорості (на сайті університету у відкритому
доступі містяться практично усі документи, що є необхідними для реалізації ОП). Загалом, освітня програма, що
акредитується, відповідає критеріям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 та 9 акредитації з недоліками, що не є суттєвими. За критерієм 7
ОП має характер інноваційності та взірцевості, чому сприяє створене в ТДАТУ освітнє середовище та його
матеріальне забезпечення (комплексна платформа дистанційного навчання, що застосовує ступеневий перехід до
наступного етапу навчання після проходження контрольних заходів різного типу; сучасна бібліотека з орієнтацією
на культурно-патріотичне виховання; інноваційні аудиторії, обладнані мультимедійними дошками, плазмовими
телевізорами, фліпчартами, ефективність використання яких контролюється підрозділами, залученими до
внутрішньої системи управління якістю освіти; впровадження ефективної системи енергозбереження (автономна
газова котельня, твердопаливна котельня, власний цех з виробництва євровікон), що дозволяє ЗВО працювати та
здійснювати навчальний процес в зимовий період, коли більшість університетів України має вимушені тривалі
канікули; власний цех з виробництва офісних меблів; функціонуючий спортивно-оздоровчий комплекс на березі
Азовського моря).

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

1. ОП є продуктом реальної співпраці ЗВО з органами державної влади та місцевого самоврядування Запорізької
області та Мелітопольського району, враховує стратегічні орієнтири не лише ЗВО, а й регіону. Активним учасником
її розвитку є ректор, який є депутатом Запорізької обласної ради, якого поважають в середовищі місцевої влади
Запорізької області, що позначається на високих показниках набору студентів на ОП «Публічне управління та
адміністрування». 2. Висока практична орієнтованість ОП, про що свідчить її зміст, форми реалізації, налагоджена
співпраця з практичним сектором сфери публічного управління. 3. Наявні чіткі та зрозумілі правила визнання
результатів, отриманих під час участі в програмах академічної мобільності та в неформальній освіті. 4. Форми та
методи навчання і викладання, які сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей та ПРН, відповідають
вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. 5. Новітні форми поєднання навчання і
досліджень під час реалізації ОП через програми дуальної освіти, залучення здобувачів до активної участі в проєктах
міського розвитку (Молодіжний парламент), що є прикладом кращої практики та має взірцевий характер. 6.
Науково-педагогічні працівники постійно оновлюють зміст освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у
сфері публічного управління, активно приймають участь у експертно-консультаційній діяльності, орієнтованій на
потреби органів місцевого самоврядування. Досвід ОП щодо використання сучасних практик шляхом їх
запровадження для органів самоврядування, як основи для оновлення ОП, можна вважати практикою, що має
інноваційний характер. 7. Процес академічної доброчесності забезпечується наявністю внутрішньої нормативної
бази та відповідними інформаційно-технологічними засобами. Наявна позитивна практика популяризації
академічної доброчесності серед студентів та НПП, що забезпечують ОП. Позитивною практикою є створений
окремий розділ на сайті університету, присвячений академічній доброчесності. 8. Університет співпрацює в
контексті організації та реалізації освітнього процесу із роботодавцями та залучає до аудиторних занять за ОП
професіоналів-практиків. 9. Сприяння професійному розвитку викладачів ОП через власні програми ЗВО або у
співпраці з іншими організаціями, що стимулює розвиток їх викладацької майстерності. 10. Сучасні освітнє
середовище та матеріальні ресурси, що відповідають цілям освітньої програми та сприяють ефективному
досягненню її результатів та уможливлюють використання інноваційних методів навчання. 11. Внутрішня система
забезпечення якості вищої освіти в ЗВО, яка сертифікована за міжнародними стандартами якості ISO 9001:2015
«Quality management systems – Requirements» та Національного стандарту якості ДСТУ EN ISO 9001:2018. Доброю
практикою є те, що вся інформація щодо залучення стейкхолдерів до формування, оновлення та реалізації ОП
наведена на сайті ЗВО у вільному доступі.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. При формуванні «унікальних» РН, визначених закладом вищої освіти, варто було б відобразити орієнтацію ОП на
забезпечення кадрових потреб органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад й додати кілька
фахових компетентностей до передбачених стандартом, що б підкреслило її особливості. 2. Відсутність
фундаментальної ОК, яка б забезпечувала комплексну реалізацію програмного РН01, передбаченого стандартом,
оскільки цей ПРН дещо «розмитий» в кількох ОК. В цьому контексті експертна група рекомендує виокремити в ОП
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ОК «Публічне управління» чи «Публічна політика» (з урахуванням автономії ЗВО). 3. Рекомендовано постійно
здійснювати моніторинг раніше прийнятих положень з огляду на прийняття нових, які змінюють або скасовують
дію попередніх. 4. Обмежена практика застосування правил визнання результатів навчання, отриманих під час
академічної мобільності та у неформальній освіті. Рекомендовано підвищити мотивацію та заохочувати здобувачів
до участі в заходах академічної мобільності та неформальної освіти. 5. Рекомендовано удосконалити форму силабусу
в контексті зручності та привабливості документу для використання здобувачами. 6. Рекомендовано в рамках
реалізації ОП розширити співпрацю із закордонними університетами для забезпечення можливості участі
здобувачам у програмах академічної мобільності, в тому числі дистанційної, залучення гостьових іноземних
лекторів у дистанційному форматі. 7. Рекомендовано активізувати інформування здобувачів про можливість та
процедуру оскарження результатів контрольних заходів. 8. Невідповідність в окремих випадках наукових
напрацювань викладачів профілю навчальної дисципліні, яку вони викладають. Рекомендовано посилити
забезпечення відповідності наукових досліджень НПП з урахуванням навчальних дисциплін, які вони викладають.
9. Експертами було рекомендовано розширити можливості співпраці в організації стажування науково-педагогічних
працівників у практичній сфері публічного управління. 10. Для забезпечення інституціоналізації взаємодії зі
стейкхолдерами за ОП експертна група пропонує створити раду роботодавців. 11. Навігація сайту не є сприятливою
для забезпечення зручного доступу до інформації ЗВО. Рекомендовано систематизувати та впорядкувати
інформацію на офіційному сайті.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Цілі ОП «Публічне управління та адміністрування» полягають у підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі
управління та адміністрування, здатних професійно розв’язувати проблеми й вирішувати завдання стратегічного та
поточного управління публічною сферою з використанням набутих компетентностей в межах професійної
діяльності (https://bit.ly/33jQjDZ). Започаткування ОП визначено Стратегією розвитку ТДАТУ на 2019-2029 рр.
(https://bit.ly/2Kz0cHo) та затвердженим, відповідно до неї планом розвитку ТДАТУ на 2019-2024 рр. Відповідність
цілей ОП чітко корелюється з місієї та цілями зазначеної стратегії, які полягають у створенні провідного
університетського центру інноваційного типу, інтегрованого у міжнародний науковий простір, з високим рівнем
освітньої конкурентоспроможності, задля реалізації програм регіонального сталого розвитку та дорадництва,
створення осередка молодіжних ініціатив, просвітництва та інтеркультурності. Така узгодженість особливо
проявляється через акцентування на забезпечення регіонального сталого розвитку, що, врешті-решт, є одним з
основних завдань місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, на підготовку
фахівців для яких й зорієнтована ОП. Відповідність цілей ОП місії та стратегії ЗВО була чітко сформульована
ректором та гарантом даної програми під час спілкувань на відеоконференціях, запланованих в програмі
акредитації. Під час зустрічі з експертною групою ректор підтвердив, що дана ОП відповідає стратегії розвитку
Університету, її важливість та доцільність були розглянуті на засіданні вченої ради.

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

Під час зустрічі з гарантом було встановлено, що поява цієї ОП була продиктована посиленням ролі органів
місцевого самоврядування в забезпеченні розвитку територій, потребою регіонального ринку праці, зокрема
кадровим «голодом» новоутворених об’єднаних територіальних громад. Роботодавці та академічна спільнота брали
безпосередню участь в формуванні цілей та програмних результатів навчання, що випливає з їх рецензій та відгуків.
Наявні заповнені анкети роботодавців з пропозиціями до концепції ОП «Публічне управління та адміністрування».
За результатами зустрічі встановлено, що роботодавці беруть активну участь у формуванні освітніх компонентів ОП,
сприяють організації проведення переддипломної практики в установах та організаціях публічної сфери,
забезпечують практичну реалізацію дуальної освіти. Так, на пропозицію роботодавців в ОП було збільшено кількість
аудиторних годин на вивчення ділової іноземної мови. Вони підкреслили важливість даної ОП, її безпосередню
практичну спрямованість з огляду на трансформацію функцій місцевих органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в умовах децентралізації. Студенти під час зустрічі показали те, що добре ознайомлені з
ОП, брали участь в її удосконаленні (на пропозицію студентів в ОП було впроваджено ОК «Євроінтеграція»).
Здобувачі підтвердили, що залучаються до процесу оновлення ОП шляхом анкетування та надання пропозицій
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щодо її подальшого розвитку. На сайті факультету наведено протокол круглого столу робочої групи з удосконалення
ОП (https://bit.ly/3maEnMe), де були присутні роботодавці та здобувачі вищої освіти. Сильною стороною ОП, що
певною мірою визначає її унікальність є те, що активним учасником її формування, розвитку та удосконалення є
ректор, який є неодноразово обирався депутатом Запорізької обласної ради, очолював її профільну комісію та не
лише як керівник ЗВО, а й представник органу місцевого самоврядування взаємодіє з об’єднаними територіальними
громадами, що є основною сферою працевлаштування майбутніх випускників. Гарант ОП тривалий час працювала у
виконавчих органах Мелітопольської міської ради, має величезний ефективний практичний досвід управління в
сфері публічного управління (це підтвердив під час зустрічі Прийма Сергій, заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Мелітопольської міської ради).

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 розмови із представниками ЗВО, було підтверджено той факт, що посилення вимог до діяльності органів
публічного управління та організацій публічної сфери з боку всіх суспільних інституцій та громадськості, процеси
трансформації публічно-управлінської системи, розвиток управлінських технологій виступають основними
детермінантами формування тенденцій розвитку ОП «Публічне управління та адміністрування» в контексті
підвищення фахової спроможності здобувача вищої освіти. Роботодавці підтвердили, що ОП враховує завдання
Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року (https://bit.ly/37cPWfx) та Стратегії
розвитку Мелітополя 2030 (https://bit.ly/33jy165). Це знайшло відображення у цілях та програмних результатах
навчання. За результатами розмови із роботодавцями було підтверджено, що ПРН (РН05, РН07, РН13-15)
відбивають тенденції на ринку праці з урахуванням процесів децентралізації публічного управління, реформування
місцевого самоврядування, підвищення активності громадських інституцій (https://bit.ly/33jQjDZ). Враховуючи
близькість Мелітополя до адміністративного кордону з окупованим Кримом та відповідними загрозами, що з цього
випливають та визначають особливості функціонування місцевих органів влади, важливим є врахування РН15
«Здійснювати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки
персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях», який забезпечує ОК «Цивільний
захист». Під час зустрічі з групою експертів, гарант ОП зазначила, що навчальний матеріал постійно оновлюється,
відповідно до потреб сьогодення у сфері публічного управління, завдяки оновленню змістовного наповнення
освітніх компонентів та окремих тем. Керівництво факультету та випускової кафедри розповіли про активну
взаємодію з представниками місцевої та регіональної влади, запрошення їх представників на круглі столи, семінари,
гостьові лекції та різноманітні зустрічі для обговорення сучасних тенденцій у сфері публічного управління та
оновлення даної ОП. Самі стейкхолдери підтвердили факт такої взаємодії під час зустрічі з експертами. В процесі
формування та удосконалення ОП враховано кращий досвід підготовки фахівців за аналогічними програмами
Національної академії державного управління при Президентові України, Харківського національного економічний
університет імені Семена Кузнеця, Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка,
Донецького державного університету управління, Запорізького національного університету, Херсонського
національного технічного університету, Соціально-економічного університету в Пшеворську (Польща),
Маріямпільського колегіуму (Литва) (члени експертної групи пересвідчилися під час розмови з гарантом та НПП в
чому безпосередньо відбувалося врахування досвіду інших ЗВО, зокрема у формулюванні змісту ОК, визначенні
логіки ОП).

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

При розробці в 2019 р. ОП (https://bit.ly/378WtIq) було максимально враховано положення оприлюдненого для
публічного обговорення проекту стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за
спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”. При оновленні ОП вимоги Стандарту вищої освіти
України другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”,
затвердженого в серпні 2020 року, було оперативно та вчасно враховано й впроваджено з 1 вересня 2020 року
(https://bit.ly/33jQjDZ). Можна констатувати, що діюча освітня програма повністю відповідає вимогам цього
стандарту. Розбіжностей у результатах навчання, сформульованих в освітній програмі, з результатами навчання,
запропонованими стандартом, немає. Однак, при формуванні «унікальних» РН, визначених закладом вищої освіти,
варто було б відобразити орієнтацію ОП на забезпечення кадрових потреб органів місцевого самоврядування
об’єднаних територіальних громад й додати кілька фахових компетентностей до передбачених стандартом, що б
підкреслило її особливості.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.
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Сильною стороною ОП є те, що вона є продуктом реальної співпраці ЗВО з органами державної влади та місцевого
самоврядування Запорізької області та Мелітопольського району, враховує стратегічні орієнтири не лише ЗВО, а й
регіону. Активним учасником її формування, розвитку та удосконалення є ректор, який є депутатом Запорізької
обласної ради, авторитетним та дієвим політиком, якого поважають в середовищі місцевої влади Запорізької
області, що, врешті-решт, позначається на високих показниках набору студентів на ОП «Публічне управління та
адміністрування».

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

Сформовані в ОП програмні результати навчання, визначені ЗВО, недостатньо підкреслюють беззаперечну
унікальність ОП, підтверджену експертною групою в процесі акредитації, яка полягає в орієнтації на кадрове
забезпечення місцевих органів влади. При формуванні «унікальних» ПРН, визначених закладом вищої освіти, варто
було б відобразити орієнтацію ОП на забезпечення кадрових потреб органів місцевого самоврядування об’єднаних
територіальних громад й додати кілька фахових компетентностей до передбачених стандартом, що б підкреслило її
особливості.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Враховуючи узгодженість за всіма підкритеріями критерію 1, керуючись принципом урахування контексту та
підходом, орієнтованим на удосконалення, освітня програма та освітня діяльність за цією програмою відповідають
Критерію 1 з недоліками, що не є суттєвими. Так недолік щодо недостатності відображення регіональної орієнтації
ОП у сформованих ПРН є технічним, оскільки в змістовому наповненні ОП така спрямованість є беззаперечною, що
підтверджується потужною співпрацею з регіональними та муніципальними органами влади, перспективою
формування регіонального замовлення на підготовку фахівців за ОП “Публічне управління та адміністрування” в
ТДАТУ.

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).

Загальний обсяг ОП складає 90 кредитів ЄКТС. Обсяг обов'язкових освітніх компонентів, спрямованих на
формування компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої
освіти й освітньо-професійною програмою, складає 66 кредитів ЄКТС. 24 кредити ЄКТС відводиться на дисципліни
за вибором здобувачів вищої освіти, що складає 26,7 % від загального обсягу ОП та відповідає рекомендованим
нормативам (Лист МОН від 13.03.2015 року №1/9-126).

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.

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам ОП та Матриця забезпечення програмних
результатів навчання за відповідними компонентами ОП, викладені у освітньо-професійній програмі «Публічне
управління та адміністрування» (https://bit.ly/33jQjDZ), демонструють комплексність та взаємопов’язаність освітніх
компонентів та їх чітку спрямованість на досягнення заявлених програмних результатів навчання. Зміст ОП має
чітку структуру і містить логічно пов’язані освітні компоненти, які забезпечують досягнення її цілей та програмних
результатів навчання. Сильною стороною ОП є вивчення упродовж першого року навчання ділової іноземної мови,
що доповнюється ОК “Інновації в суспільно-економічному розвитку”, яка викладається англійською мовою.
Розподіл компонентів ОП за семестрами є раціональним з точки зору навчального процесу. ОП демонструє
комплексність та взаємопов’язаність освітніх компонентів та їх чітку спрямованість на досягнення заявлених
програмних результатів навчання, які орієнтовані на широке розуміння суспільно-політичних та економічних
процесів в публічному управлінні на загальнонаціональному, регіональному та муніципальному рівнях.
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3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

Відповідно до стандарту, зміст предметної області спеціальності 281 складають об’єкти вивчення (принципи і
закономірності функціонування системи публічного управління та адміністрування як сукупності інститутів
державного управління, місцевого самоврядування, громадянського суспільства відповідно до покладених на них
функцій і повноважень; відносини, явища, процеси, моделі та механізми, що характеризують прояви публічного
управління та адміністрування на вищому, центральному, регіональному та місцевому рівнях); цілі навчання
(підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у
сфері публічного управління та адміністрування); теоретичний зміст предметної області (наукові концепції (теорії)
публічного управління та адміністрування, зокрема на вищому, центральному, регіональному та місцевому рівнях
управління). Загалом за змістом обов’язкові освітні компоненти ОП «Публічне управління та адміністрування»
дібрані таким чином, щоб досягти максимального охоплення предметної області спеціальності 281 «Публічне
управління та адміністрування», однак, в ОП доцільно було б виокремити, наприклад ОК «Публічне управління» чи
«Публічна політика», які б дозволили сконцентрувати реалізацію РН01, оскільки в оновленій ОП 2020 року цей
результат навчання є дещо розмитий в ОК2, ОК7, ОК8 та ОК11. ОК9 «Правове забезпечення спеціальності» варто
було б назвати, наприклад, «Право в публічному управлінні», що б дозволило забезпечити посилення відповідності
ОП предметній області конкретної спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

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

За структурою ОП «Публічне управління та адміністрування» передбачає 26,7 % загального обсягу, що відводяться
на вибіркові ОК. Як випливає з проведених зустрічей, в ТДАТУ процедура вибору ОК регулюється положенням про
порядок та умови обрання навчальних дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти в Таврійському державному
агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного (https://bit.ly/2V1gDOV),. Студенти підтвердили
реальність реалізації свого права на формування індивідуальної освітньої траєкторії та дотримання принципів
академічної свободи в цьому процесі. Позитивною практикою ОП є презентація вибіркових дисциплін студентам,
що підвищує мотивованість їх вибору. Вибрані студентами дисципліни включаються до індивідуального
навчального плану студента. Загальний перелік дисциплін ОП (https://bit.ly/3fDXg7L ), що призначений до вільного
вибору, є у вільному доступі та формується з урахуванням рекомендацій стейкхолдерів. Доброю практикою є те, що
студенти здійснюють вибір ОК за допомогою google-форми, ідентифікація здобувача в якій проводиться за номером
студентського квитка.

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

Проведені інтерв’ю та аналіз ОП і навчального плану дозволяє стверджувати, що вони орієнтовані на прикладний
характер підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування. Практична підготовка здобувачів за ОП
здійснюється в рамках проведення практичних та семінарських занять, тренінгів, ділових ігор, вебінарів.
Проходження переддипломної практики здобувачами є обов’язковою компонентою ОП. Переддипломна практика
за ОП здійснюється на основі розробленої кафедрою публічного управління, адміністрування та права програми
(https://bit.ly/365M7tw). В ТДАТУ укладено низку угод з базами практики для проходження практичної підготовки,
зокрема з Гірсівською сільською радою, Іванівською селищною радою, Приазовською селищною радою,
Краснополянською сільською радою, ТОВ "БК МЕЛБУД", КУ "Агенція розвитку Мелітополя", Тарасівською
сільською радою, відділом адміністративних послуг виконавчого комітету Мелітопольської міської ради,
Новомиколаївською сільською радою, Веселівською селищною радою тощо. Практична орієнтація освітнього та
наукового процесу за ОП «Публічне управління та адміністрування» є її сильною стороною.

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

Магістри з публічного управління та адміністрування за своїм статусом та сферою професійної діяльності мають
демонструвати низку соціальних навичок (soft skills), які формують та характеризують їх як ефективних управлінців,
а саме: відповідальність, комунікабельність, наполегливість, ініціативність, гнучкість, толерантність, стресостійкість,
емоційну стабільність, вміння визначати пріоритети, вміння налагоджувати співпрацю, вести перемовини. Інтерв’ю
з здобувачами ОП вказало на те, що вони добре орієнтуються в змісті та переліку соціальних навичок, які вони
набули чи набувають, навчаючись за цією ОП. Аналіз ОП показав, що на здобуття соціальних навичок зорієнтовані
певні загальні та спеціальні компетентності (ЗК02, ЗК04, ЗК05, ЗК06, СК01, СК05) та програмні результати
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навчання (РН08, РН14). Реалізувати їх дозволяють такі обов’язкові ОК: «Психологія управління та конфліктологія»,
«Ділова іноземна мова», «Філософія державного управління».

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

Професійний стандарт за цією спеціальністю відсутній.

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

За навчальним планом ОП передбачено загальний обсяг 2700 год. / 90 кредитів. Для денної форми навчання у
структурі аудиторних годин 304 год. (11,3 %) припадає на лекції, 510 год. (18,9 %) - на практичні та лабораторні
заняття, що підкреслює вагому практичну орієнтованість ОП. Для заочної форми навчання у структурі аудиторних
годин 122 год. (4,5 %) припадає на лекції, 182 год. (6,7 %) - на практичні заняття. На переддипломну практику
відведено 180 год. (6 кредитів), що загалом становить 6,7 % від загального обсягу ОП. Виявлення фактичного
навантаження здобувачів ОП здійснюється такими методами: через опитування та безпосереднє спілкування зі
студентами. Під час зустрічі з групою експертів студенти наголосили на тому, що їх фактичне навантаження не є
надмірним.

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.

Сильною стороною освітньої програми є реальне практичне запровадження дуальної форми освіти за даною ОП,
про що наголосили роботодавці, які брали участь в зустрічі (Прийма Сергій, заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Мелітопольської міської ради, Мостовий Олександр, проєктний менеджер КУ
"Агенція розвитку Мелітополя", Решетова Оксана Олександрівна, адміністратор-заступник начальника відділу
адміністративних послуг виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області, Чулаков
Олександр Володимирович, директор ТОВ «РЗ «Сільмаш-Сервіс»). Так, експертна група мала можливість
пересвідчитися в правдивості інформації, наведеної в відомостях про самооцінювання, зокрема ознайомитися з
забезпеченням та перебігом дуальної форми освіти студентки Альони Саржан, яка реалізує дуальну компоненту
здобуття освіти у відділі адміністративних послуг виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької
області. ТДАТУ увійшов до затвердженого переліку закладів передвищої та вищої освіти для впровадження
упродовж 2019-2023 років пілотного проекту з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (Наказ
Міністерства освіти і науки України №1296 від 15.10.2019 р.). Організація дуальної форми навчання в ЗВО
регламентується положенням про порядок організації та проведення дуального навчання в Таврійському
державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного (https://bit.ly/3fEegL7).

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Сильною стороною ОП є її висока практична орієнтованість, про що свідчить її зміст, форми реалізації, налагоджена
співпраця з практичним сектором сфери публічного управління та адміністрування. Інноваційною формою
реалізації ОП, що відрізняє її від переважної більшості ОП «Публічне управління та адміністрування» на другому
рівні вищої освіти в інших ЗВО, є реальне практичне запровадження дуальної форми освіти за даною ОП, вивчення
досвіду якого буде корисним для імплементації дуальної компоненти в освітній процес.

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

Недоліком ОП є відсутність фундаментальної ОК, яка б забезпечувала комплексну реалізацію програмного РН01,
передбаченого стандартом: «Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ
та технологій прийняття управлінських рішень», оскільки цей ПРН дещо «розмитий» в кількох ОК. В цьому
контексті експертна група рекомендує виокремити в ОП ОК «Публічне управління» чи «Публічна політика» (з
урахуванням автономії ЗВО).
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Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Враховуючи сильні сторони ОП, узгодженість за підкритеріями 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 та 2.9, керуючись
принципом урахування контексту та підходом, орієнтованим на удосконалення, освітня програма та освітня
діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 2 з недоліками, що не є суттєвими. Так, зазначений
недолік може бути швидко усунутий шляхом виокремлення зі змісту наявних ОК тих складових, які дозволяють
сформувати комплексну ОК для реалізації ПРН01.

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.

На сайті ТДАТУ оприлюднені Правила прийому на ОП зі змінами та доповненнями (https://bit.ly/3784lde),
презентація із викладенням особливостей вступу на навчання в університеті (http://bit.do/fLvvS), а також інші
інформаційні матеріали для вступника: перелік документів, які необхідні для вступу, інформація про терміни
вступної кампанії тощо, ознайомившись з якими, абітурієнт має можливість чітко та однозначно розуміти умови
вступу на відповідну ОП, що підтвердили здобувачі на зустрічі. Правила прийому на навчання структуровані,
викладені чітко і зрозуміло, зручні для користування, не містять ознак дискримінації для потенційних вступників
на навчання за цією ОП, оприлюднені на сайті. В процесі зустрічі здобувачі засвідчили, що користувалися
інформацією з сайту під час вступу, яка розміщувалася своєчасно, була повною та конкретною щодо термінів та
порядку прийому заяв і документів, порядку конкурсного відбору. Інформація щодо зарахуваних вступників на ОП
розміщується на сайті (http://bit.do/fLvv2).

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

Правилами прийому на навчання за ОП передбачено складання фахового вступного випробування та зарахування
результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступне випробування з іноземної мови для вступників на
основі ступеня вищої освіти “магістр”, освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», “магістр”. Проведене інтерв’ю з
фокус-групою здобувачів підтверджує, що прийом на навчання за ОП здійснюється відповідно до Правил прийому.
Програма вступних випробувань за освітньою програмою (https://bit.ly/3o3XlVz), як підтвердили здобувачі під час
зустрічі, містить чіткі та зрозумілі критерії оцінювання вступних випробувань. Форма фахового вступного
випробування (тестова та репродуктивна (нетестова) частини) та його зміст відповідають рівневі початкових
(вхідних) компетентностей, потрібних для того, аби розпочати навчання на ОП. Програма вступного фахового
випробування враховує особливості ОП та включає питання з різних дисциплін фахового спрямування. Результати
вступних випробувань (https://bit.ly/2KDrVGV) оприлюднені на офіційному сайті.

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.

За час реалізації ОП випадків визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, не було. У ТДАТУ розроблені
та впроваджені правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час
академічної мобільності. Здобувачі під час інтерв'ю підтвердили факт ознайомлення з правилами та усвідомлення
своїх прав під час академічної мобільності. Голова студентського парламенту привела приклади академічної
мобільності здобувачів за іншими спеціальностями. У п.8.1. Положення про організацію освітнього процесу
(https://bit.ly/3l3xSJW) визначено, що під час академічної мобільності перезарахування результатів навчання
здійснюється в установленому порядку відповідно “Положення про академічну мобільність студентів ТДАТУ”
(прийнято 05.10.2020р.) (https://bit.ly/3q4jLI0). У розділі 4 цього Положення (п. 4.1-4.9) визначені правила
перезарахування результатів навчання, отриманих у ЗВО-партнерах. Під час зустрічей було звернуто увагу на
технічні помилки, виявлені при аналізі документу (п.4.9), та які не спотворюють загальні положення визначених
правил. Експертами були надані рекомендації щодо постійного здійснення моніторингу раніше прийнятих
положень з огляду на прийняття нових, які змінюють або скасовують дію попередніх.
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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.

За час реалізації ОП випадків визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, не було. У ТДАТУ правила
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, визначені у “Положенні про порядок визнання
результатів навчання здобувачів вищої освіти Таврійського державного агротехнологічного університету імені
Дмитра Моторного, отриманих у неформальній та інформальній освіті” (https://bit.ly/3q2HckU), веденого в дію з
01.10.2020р. Правила є чіткими та зрозумілими, доступними для всіх учасників освітнього процесу, але здобувачі, як
з'ясувалося під час зустрічі, недостатньо активно використовують процедури визнання неформальної освіти, хоча
мають позитивний досвід on-line навчання. Експертами було рекомендовано посилити інформування здобувачів
про можливості академічної мобільності, як зовнішньої так і внутрішньої у ЗВО України, та неформальної освіти для
особистого розвитку, як складової неперервної освіти, для вивчення англійської мови, онлайн курсів, тренінгів та
семінарів за міжнародними проектами без/з отриманням сертифікатів (наприклад через семінар-презентацією
таких проектів, запрошення осіб, які мають такий досвід тощо).

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому до ЗВО є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень. У ТДАТУ наявні чіткі та
зрозумілі правила визнання результатів, отриманих під час участі у програмах академічної мобільності та
неформальної освіти.

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

Рекомендовано постійно здійснювати моніторинг раніше прийнятих положень з огляду на прийняття нових, які
змінюють або скасовують дію попередніх. Обмежена практика застосування правил визнання результатів навчання,
отриманих під час академічної мобільності та у неформальній освіті. Рекомендовано підвищити мотивацію та
заохочувати здобувачів до участі в заходах академічної мобільності та неформальної освіти.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

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 ТДАТУ. Програма вступного фахового випробування враховує
особливості ОП та включає питання з різних дисциплін фахового спрямування. Правила визнання результатів
навчання, отриманих під час академічної мобільності в ЗВО-партнерах та неформального навчання, є чіткими,
зрозумілими та доступними для всіх учасників освітнього процесу. Рекомендації, висловлені експертами, можуть
бути реалізовані у короткі терміни.

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 (https://bit.ly/36ayEAB) освітній процес у ТДАТУ
реалізується в формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, практики, контрольні заходи,
самостійна робота із використанням методів навчання і викладання, які базуються на принципах свободи слова і
творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів, що
реалізовано через вільне обрання здобувачами теми для досліджень, аналізу та обговорення проблемних ситуацій,
які виникають на робочому місці здобувача заочної або денної форм навчання в рамках реалізації програми
дуального навчання. Студентоцентрованість у викладанні забезпечується регулярним проведенням опитувань
здобувачів (https://bit.ly/3lb5cyL) та прийняттям рішень на основі пропозицій, зауважень та аналізу рівня їх
задоволеності, що сприяє досягненню заявлених в ОП цілей та програмних результатів навчання. Викладачі
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активно використовують традиційні форми (лекції-презентації, практичні заняття) з акцентом на практичну
направленість застосування знань, що дозволяє приймати управлінські рішення в умовах сучасної практики, та
новітні методи викладання, спрямовані на аналіз та моделювання складних ситуацій, розвиток лідерських
здібностей та вміння працювати в команді (кейси, ділові ігри, дискусії), дієвість яких підтвердили здобувачі під час
зустрічі. Матеріально-технічне оснащення аудиторій посилює спроможність досягнення цілей та результатів
навчання під час аудиторних занять. В ОП впроваджено викладання дисципліни “Інновації в суспільно-
економічному розвитку” англійською мовою старшим викладачем випускової кафедри Єфіменко Л.М., про що
засвідчили та надали позитивні відгуки здобувачі освіти під час інтерв'ю. Здобувачі мають змогу поєднати
теоретичний курс навчання з практичною підготовкою в рамках запровадженої на ОП програми дуальної освіти
(https://bit.ly/3fPdNpT). На Освітньому порталі ТДАТУ запроваджене дистанційне навчання на базі платформи
Moodle (https://bit.ly/39hXgcB), на якому розміщені електронні навчальні курси (https://bit.ly/366mqJh) для
організації індивідуального та групового навчання здобувачів денної та заочної форми. В період карантинних
заходів освітній процес реалізується через змішану форму навчання (https://bit.ly/3nXsh9R) за допомогою
електронних засобів (соціальні мережі, електронна пошта, чати, форуми тощо) з проведенням аудиторних занять з
використанням програми ZOOM, що було підтверджено здобувачами під час зустрічі з експертами.

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).

Усі учасники освітнього процесу мають доступ до навчальних силабусів, які розміщені на сайті ТДАТУ у відкритому
доступі (https://bit.ly/3mbE2sH), як обов'язкових, так і вибіркових ОК. Також, здобувачі підтвердили про
інформування їх викладачами про зміст, програмні результати, порядок та критерії оцінювання кожної освітньої
компоненти на перших заняттях. Наведені факти свідчать про те, що у ЗВО дотримуються принципів формування
студентоцентрованого підходу та академічної свободи. Рекомендовано удосконалити форму силабусу в контексті
зручності та привабливості документу для використання здобувачами.

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

Зустрічі з фокус-групами (НПП, здобувачі, представники студентського самоврядування) підтвердили факт
сприяння кафедри публічного управління та права поєднанню навчання і досліджень під час реалізації даної ОП.
Підходи, які використовують викладачі у навчальному процесі сприяють поширенню академічної свободи та
наукової діяльності. Так, у Всеукраїнській науковій конференції “Інноваційні технології публічного управління та
адміністрування: теорія і кращі практики 21 століття”, яка відбулась 17 жовтня 2020р. на базі ТДАТУ
(http://bit.do/fLzRM) прийняли участь 12 здобувачів ОП під науковим керівництвом викладачів кафедри, вони
також приймають участь в інших конференціях (https://bit.ly/33hODes). На кафедрі публічного управління,
адміністрування та права функціонують 6 постійних наукових гуртків (https://bit.ly/3fPeNu9), в яких здобувачі ОП
мають можливість застосовувати інноваційні методи навчання, брати участь в пошуково-дослідницькій роботі,
творчих аналітичних проєктах тощо. З огляду на те, що у здобувачів ОП є можливість долучитися до Ради молодих
учених і студентів ТДАТУ (https://bit.ly/2V7IWeC), головною метою якої є сприяння організації наукової діяльності
молодих науковців та студентів, їхньому особистому та професійному зростанню, на ОП створено сприятливе
середовище для поєднання навчання та досліджень. Під час зустрічі з експертами здобувачі привели приклад, як за
ініціативою колективу кафедри публічного управління та права спільно із міською радою було започатковано у м.
Мелітополь Молодіжний парламент (https://bit.ly/3mcJU4Z), як дорадчий орган міської влади, головою якого
обрана здобувачка ОП Саржан А. Здобувачі ОП активно приймають участь у роботі парламенту, та мають
можливість апробовувати власні розробки щодо вирішення проблем міста. Отже, університет забезпечує поєднання
навчання і досліджень під час реалізації освітньої програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей
освітньої програми. А досвід ОП ТДАТУ щодо забезпечення поєднання навчання і досліджень під час реалізації
освітньої програми можна вважати кращою практикою та таким, що має інноваційний /взірцевий характер.

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

Науково-педагогічні працівники, які забезпечують освітній процес ОП, оновлюють зміст ОП на основі сучасних
тенденцій розвитку галузі публічного управління та отриманих результатів наукової діяльності
(https://bit.ly/37ezQST). Аналіз робочих програм, силабусів свідчить про актуальність матеріалів, врахування
сучасних тенденцій у сфері науки та практики публічного управління. У ТДАТУ створені умови для підвищення
наукової та професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників через проходження міжнародного
стажування викладачів (https://bit.ly/3fHfrcP), участь у експертно-консультативній діяльності в рамках співпраці із
органами місцевого самоврядування (https://bit.ly/369dyCJ, https://bit.ly/33gVILZ). Проведені докторські
дослідження та практичний досвід роботи в органах місцевого самоврядування доцента Ортіної Г.В., міжнародне
стажування старшого викладача Вороніної Ю.Є. мають своє відображення в ОК за ОП “Управління проєктами в
умовах сталого розвитку”, “Євроінтеграція” тощо. Випускова кафедра підтримує активний зв'язок з організаціями,
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установами, підприємствами регіону (https://bit.ly/2J9UvPO), пропозиції яких враховуються при оновлені змісту
певних розділів фахових дисциплін, тем курсових і магістерських робіт, що підтверджується протоколами засідань
кафедри. Досвід ОП щодо використання сучасних практик шляхом їх запровадження для органів самоврядування.
як основи для оновлення ОП, можна вважати кращою практикою та такою, що має інноваційний характер.

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

Інтернаціоналізація освітнього середовища є одним з базових принципів забезпечення якості освіти, який
послідовно реалізується в межах ТДАТУ через: 1) міжнародне стажування науково-педагогічних працівників, які
забезпечують та впроваджують досвід в освітній процес ОП (https://bit.ly/3q4P8lS, https://bit.ly/3q5LGY8) та
академічну мобільність здобувачів (Самофалов Д., https://bit.ly/33mNrX3); 2) залучення провідних іноземних
науковців та експертів до освітнього процесу та співпраці (https://bit.ly/39htHrJ, https://bit.ly/369wxgj); 3) участь у
міжнарожних конференціях науково-педагогічних працівників та здобувачів ОП (https://bit.ly/39gYlRQ); 4)
створення умов для викладання дисциплін англійською мовою: троє НПП мають сертифікати про рівень володіння
англійською на рівні В2, наразі впроваджено викладання освітньої компоненти “Інновації в суспільно-економічному
розвитку” англійською мовою (старший викладач випускової кафедри Єфіменко Л.М.); 5) наукові дослідження НПП,
які забезпечують освітній процес ОП, опубліковані у журналах, що індексуються у міжнародних наукометричних
базах Scopus та Web of Science, значною мірою впливають на формування і забезпечення інтернаціоналізації
діяльності; 6) прагнення відповідати європейським стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості освіти
(https://bit.ly/2J2nmWt). Експертами рекомендовано в рамках реалізації ОП розширити співпрацю із закордонними
університетами для забезпечення можливості участі здобувачів у програмах академічної мобільності, в тому числі
дистанційної, залучення гостьових іноземних лекторів у дистанційному форматі.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

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. 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. ТДАТУ впроваджує новітні форми поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП через програми
дуальної освіти, залучення здобувачів до активної участі в проєктах міського розвитку (Молодіжний парламент), що
є прикладом кращої практики та має інноваційний характер. Науково-педагогічні працівники постійно оновлюють
зміст освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у сфері публічного управління, активно приймають
участь у експертно-консультаційній діяльності, орієнтованій на потреби органів місцевого самоврядування. Досвід
ОП ТДАТУ щодо використання сучасних практик шляхом їх запровадження для органів самоврядування, як основи
для оновлення ОП, можна вважати кращою практикою та такою, що має інноваційний характер. Навчання,
викладання та наукові дослідження безпосередньо пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності закладу вищої освіти.

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

Рекомендовано удосконалити форму силабусу в контексті зручності та привабливості документу для використання
здобувачами. Рекомендовано в рамках реалізації ОП розширити співпрацю із закордонними університетами для
забезпечення можливості участі здобувачам у програмах академічної мобільності, в тому числі дистанційної,
залучення гостьових іноземних лекторів у дистанційному форматі.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Навчання і викладання за освітньою програмою повністю відповідають вимогам критерію 4. Високий рівень
забезпечення поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої програми; студентоцентрованістю та
орієнтацією на вимоги ринку праці; використання сучасних практик шляхом їх запровадження для органів
самоврядування, як основи для оновлення ОП, підтверджується здобувачами та роботодавцями. Рекомендації щодо
вдосконалення ОП, висловлені експертами, можуть бути реалізовані у короткі терміни.
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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.

Згідно до «Положення про організацію освітнього процесу у Таврійському державному агротехнологічному
університеті імені Дмитра Моторного» (https://bit.ly/2VcglVb), «Положення про кредитно-модульну систему
організації освітнього процесу в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра
Моторного» (https://bit.ly/33k9CwS) та «Положення про організацію та контроль якості навчальних занять у
Таврійському державному агротехнологічному університеті» (https://bit.ly/3nYwwlt) за ОП передбачено такі форми
контрольних заходів для оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти: поточний семестровий
контроль (виступи на семінарах, виконання контрольних завдань) та підсумковий контроль (іспит, залік, захист
кваліфікаційної роботи магістра). Також, відбуваються зрізи знань студентів (https://bit.ly/3fDibI9). На зустрічах з
представниками адміністрації, науково-педагогічними працівниками та студентами, було встановлено, що
контрольні заходи та критерії їх оцінювання є чіткими і зрозумілими. Контроль здійснюється із встановленою
періодичністю на різних рівнях: самоконтролю, кафедральному, факультетському та ректорському. Форми
здійснення контрольних заходів є заздалегідь обумовленими, з визначеними чіткими критеріями оцінки та
зрозумілими для студентів. Позитивною практикою є використання дистанційної системи навчання для здійснення
поточного контролю в умовах пандемії.

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

Відповідно до стандарту атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та
кваліфікаційного іспиту за спеціальністю в установленому порядку. Це було підтверджено на зустрічах із
представниками адміністрації, науково-педагогічними працівниками та студентами.

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.

Зустріч зі здобувачами підтвердила, що студенти достатньо обізнані щодо правил проведення контрольних заходів
та оскарження їх результатів, екзаменатори є об'єктивними та дотримуються вимог щодо проведення контрольних
заходів. Випадків оскарження результатів оцінювання не зафіксовано. Процедури проведення контрольних заходів
у ЗВО регулюються наступними документами: «Положення про організацію та контроль якості навчальних занять у
Таврійському державному агротехнологічному університеті» (https://bit.ly/36bmkjI), «Положення про апеляцію
результатів підсумкового контролю з дисципліни» (https://bit.ly/379kpLz), «Положення про оцінювання знань
студентів Таврійського державного агротехнологічного університету за вимогами кредитно-модульної системи
організації освітнього процесу» (https://bit.ly/3fAnIzo), «Положення про комплексні контрольні роботи з
навчальних дисциплін в Таврійському державному агротехнологічному університеті» (http://bit.do/fLpsu),
«Положення про організацію тестування в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра
Моторного» (https://bit.ly/3mcO4K9). Об’єктивність та неупередженість екзаменаторів ОП забезпечується шляхом
оприлюднення отриманих здобувачами вищої освіти результатів, наявністю чітких та зрозумілих критеріїв
оцінювання поточного та підсумкового контролю з кожної компоненти ОП. Під час зустрічей з адміністративним
персоналом з’ясовано, що у разі виникнення спірних питань або непогодження з оцінкою, здобувач вищої освіти
може подати апеляцію. Фактів оскарження результатів контрольних заходів та їх повторного проходження не
виявлено.

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

У ЗВО формується і пропагується культура академічної доброчесності на всіх рівнях. Питання щодо академічної
доброчесності в Університеті регламентуються «Кодексом честі Таврійського державного агротехнологічного
університету». Відповідальність за дотримання норм академічної доброчесності покладається на всіх учасників
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освітнього процесу. ЗВО приділяє увагу також інформуванню про неприпустимість порушення принципів і правил
академічної доброчесності, що здійснюють куратори академічних груп. Також, розроблено «Положення про систему
запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти в Таврійському державному
агротехнологічному університеті» (http://bit.do/fLvCW). На зустрічах були підтверджено знання про академічну
доброчесність та заходи щодо її популяризації. Університет активно імплементує політику дотримання академічної
доброчесності через комплекс інструментів її підтримки та технологічні рішення протидії її порушення: 1) здобувачі
проінформовані про наслідки недоброчесної поведінки шляхом ознайомлення із “Кодексом честі”
(http://bit.do/fLvEL); 2) інструменти популяризації шляхом розміщення політики університету щодо академічної
доброчесності у силабусах освітніх компонент, проведення бесід, семінарів щодо її впровадження; 3) технологічна
перевірка курсових та кваліфікаційних робіт здобувачів через систему «Etxt Антиплагіат»; 4) використання
ElarTSATU- Електронного інституційного репозитарію академічних текстів здобувачів та наукових робіт викладачів
для контролю співпадінь тексту та ідей; 5) оприлюднення результатів перевірки на плагіат на сайті університету
(https://bit.ly/3fCLB9q); 6) участь у міжнародних та національних проєктах щодо академічної доброчесності. Так,
серед 153 закладів вищої освіти України, що взяли участь у відбірковому етапі, Таврійський державний
агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного став фіналістом проєкту «Ініціатива академічної
доброчесності та якості освіти» Організації «Американські Ради з міжнародної освіти» за підтримки Посольства
США в Україні, Міністерства освіти та науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти. Протягом реалізації проєкту міжнародні і національні викладачі, науковці та адміністративний персонал
університету має отримати практичну допомогу щодо розбудови інфраструктури внутрішньої системи забезпечення
якості освітньої діяльності у ТДАТУ. Найближчим часом у межах проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та
якості освіти», буде підписано Меморандум про співпрацю між Американськими Радами з міжнародної освіти та
Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного (https://bit.ly/3ldnFdQ).

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

У ЗВО наявна системи чітких і зрозумілих правил проведення контрольних заходів, що є доступними для всіх
учасників освітнього процесу. Здобувачі вищої освіти обізнані з порядком оскарження результатів контрольних
заходів і їх повторного проходження. Процес академічної доброчесності забезпечується наявністю внутрішньої
нормативної бази та відповідними інформаційно-технологічними засобами. Наявна позитивна практика
популяризації академічної доброчесності серед НПП, що забезпечують ОП. Увагу заслуговує створений окремий
розділ на сайті університету, присвячений академічній доброчесності. Академічна доброчесність популяризується
серед здобувачів вищої освіти, провайдерами якої є студентське самоврядування.

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

З метою посилення рівня об'єктивності оцінювання, рекомендовано активізувати інформування здобувачів про
можливість та процедуру оскарження результатів контрольних заходів.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів є чіткими, зрозумілими, заздалегідь оприлюдненими
та дозволяють встановити досягнення здобувачем результатів навчання. Форми атестації здобувачів вищої освіти
відповідають вимогам стандарту вищої освіти. Визначено чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів,
що є доступними для всіх учасників освітнього процесу, забезпечують об’єктивність екзаменаторів. З метою
посилення рівня об'єктивності оцінювання, рекомендовано активізувати інформування здобувачів про можливість
та процедуру оскарження результатів контрольних заходів, що можна реалізувати у короткі терміни. В університеті
визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності, що послідовно
дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під час реалізації освітньої програми. ЗВО популяризує
академічну доброчесність через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

Критерій 6. Людські ресурси:
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1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання.

Освітній процес ОП забезпечують 10 викладачів, з яких 3 доктори наук (е.н., філос.н., держ.упр.), 6 кандидати наук
(держ.упр.(2), т.н., пед.н., ю.н., психол.н.) та 1- без ступеня. Викладачі, які забезпечують ОП, є фахівцями,
відповідають вимогам ст. 30 Ліцензійних умов, здійснюють наукову діяльність, мають наукові публікації у Scopus та
здійснюють наукові консультування організацій (http://bit.do/fLps8), які співпрацюють з кафедрою під час
реалізації ОП. Викладачі, що входять до групи забезпечення є штатними працівниками, про що надано
підтвердження відділом кадрів. Гарант ОП доцент Ортіна Г.В. (http://bit.do/fLyv5), д.н.держ.упр., викладає ОК
Управління проектами в умовах сталого розвитку, та крім відповідних наукових здобутків має значний досвід
практичної діяльності в ОМС, реалізує разом із іншими НПП, які задіяні в ОП, спільні з ОМС проєкти у м.
Мелітополь, Богданівській ОТГ (http://bit.do/fLpts). Також мають відповідні цілям та програмних результатам
освітніх компонент наукові здобутки або професійний досвід викладачі: доцент Застрожнікова І.В.
(http://bit.do/fLyxC), к.н.деж.упр. (ОК Менеджмент публічних установ та організацій, ОК Електронне урядування та
демократія); ст.викладач Єфіменко Л.М. (http://bit.do/fLyxT) (ОК Інновації в суспільно-економічному розвитку
(англ.мовою)); професор Олексенко Р.І. (http://bit.do/fLyxY), д.філос.н., (ОК Філософія державного управління),
доцент Симоненко С.В. (http://bit.do/fLyzM), к.пед.н. (ОК Ділова іноземна мова). Як було з'ясовано під час інтерв'ю з
викладачами, у зв'язку із внесенням змін до ОП у серпні 2020 року у відповідності до прийнятого Стандарту ВО
спеціальності, ще недостатньо повно відображені у наукових здобутках (за наявністю загалом значних
напрацювань) аспекти, пов'язані із певною дисципліною та сферою галузі знань, що має відношення до цілей та
програмних результатів навчання ОП у НПП: професора Яворської Т.І. (http://bit.do/fLyyR), д.е.н. (ОК Методологія
та організація наукових досліджень); професора Рогача Ю.П. (http://bit.do/fLyAd), к.т.н., (ОК Цивільний захист), ст.
викладача Вороніної Ю.Є. (http://bit.do/fLyBF), к.н.держ.упр. (ОК Євроінтеграція); ст. викладача Нестеренко О.М.
(http://bit.do/fLyBW), к.ю.н. (ОК Правове забезпечення спеціальності); ст.викл. Єременко Л.В. (http://bit.do/fLyCc),
к.психол.н. (ОК Психологія управління та конфліктологія). Рекомендовано посилити наукові напрацювання
викладачів в контексті відповідності профілю навчальної дисципліні, яку вони викладають. Здобувачі вищої освіти
та роботодавці відзначили високий рівень науково-педагогічних працівників, які викладають на ОП. Отже, аналіз
представлених матеріалів у відомостях, відповідей на запит та інформації, розміщеної на сайті університету та
результати інтерв’ю, свідчать, що академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації
освітньої програми, в цілому забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних
результатів навчання.

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

Конкурсний відбір викладачів у ТДАТУ здійснюється згідно «Положення про проведення конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ТДАТУ та укладання з ними трудових договорів
(контрактів) (http://bit.do/fLptx). Як підтвердили викладачі під час зустрічі з експертами, конкурс є відкритим,
оголошується на сайті (http://bit.do/fLptK). Процедура конкурсного добору викладачів є прозорою, здійснюється із
дотриманням вимог чинного законодавства і дозволяє забезпечити необхідний рівень професіоналізму кандидатів
на посаду для успішної реалізації освітньої програми. Під час інтерв'ю начальник відділу кадрів підтвердила, що
конкурсна комісія оцінює і приймає рішення виходячи із професійної кваліфікації і наукових доробок претендентів.
Враховуючи міждисциплінарний характер випускової кафедри, експертами було рекомендовано при оголошенні
конкурсу вказувати галузь знань дисциплін, які передбачені для викладання обраним викладачем, та врахувати
серед критеріїв відбору вимогу відповідності кандидата тим дисциплінам, які він буде викладати, а також наявність
необхідної кількості кваліфікаційних показників, визначених Ліцензійними умовами.

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

Під час зустрічей з фокус групами здобувачів та викладачів було підтверджено про залучення роботодавців до
організації та реалізації освітнього процесу: викладання практичних занять представником Агенції розвитку
Мелітополя; проведення відкритих занять із відвідуванням Центру надання адміністративних послуг та інших
профільних установ та баз практик (http://bit.do/fLptP); залучення до обговорення змісту ОП; співучасть у
проведенні круглих столів з актуальних питань у сфері публічного управління; співучасть у реалізації проєктів
регіонального та місцевого розвитку. Експертами було рекомендовано розширити можливості співпраці у
організації стажування науково-педагогічних працівників в організаціях публічної сфери.

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

У межах освітньої програми в рамках дисципліни «Управління проектами» директором КУ “Агенція розвитку
Мелітополя” Славовою Іриною викладання здійснюється у виробничій аудиторії установи. Вибіркова дисципліна
“Бюджетний менеджмент” викладається заступником голови Мелітопольської районної державної адміністрації
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Когут Інною (http://bit.do/fLptP). Представники роботодавців запрошуються до складу комісії із захисту курсових
робіт, є головами та членами екзаменаційної кваліфікаційної комісії. Співпраця з організаціями- партнерами
допомагає імплементувати дуальний спосіб навчання, який є поєднанням теоретичного та практичного навчання в
університеті та в організації. Рекомендовано активізувати залучення до викладання окремих навчальних модулів
професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців, провідних науковців, які мають авторитет у
сфері публічного управління міста, регіону, країни.

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

В ТДАТУ з вересня 2018 року функціонує Школа професійної майстерності (http://bit.do/fLptZ, http://bit.do/fLpua),
діяльність якої спрямована на підвищення професійних якостей науково-педагогічних працівників; вивчення та
ознайомлення з сучасними інноваційними технологіями навчання й виховання; впровадження в навчально-
виховний процес ефективних методик та методичних прийомів; вивчення та впровадження в практику передового
педагогічного досвіду, сучасних інноваційних методів викладання та виховання у вищій школі. Як підкреслили від
час зустрічі викладачі, у ТДАТУ підвищують кваліфікацію відповідно плану (http://bit.do/fLpuj, http://bit.do/fLpuu)
в обсязі за 5 років не менше 180 годин обов’язкового підвищення кваліфікації за накопичувальною системою (60
годин підвищення кваліфікації (аудиторного навчання): курси підвищення кваліфікації; 120 годин стажування (без
відриву від виробництва 1 день 3 години, з відривом від виробництва 1 день 6 годин); окремі додаткові види
діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове
стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти, а також участь у семінарах, практикумах,
тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо). Під час інтерв'ю викладачі підтвердили, що університет сприяє
міжнародному та внутрішньому стажуванню у закладах вищої освіти викладачів ОП: за навчальним курсом “Сучасні
методи навчання на ринку Європейських освітніх послуг” у польській вищій школі Społeczno-Gospodarcza w
Przeworsku WSSG (квітень 2019 р.); стажуванні в Маріямпольській колегії (Литовська республіка, травень 2018 р.);
стажування за темою: Легітимні проблеми та стратегії КСВ Українських агрохолдингів у Інституті аграрного
розвитку у Центральній та Східній Європі IAMO (січень 2020 р.): Київській школі економіки (KSE) за підтримки
уряду Німеччини за курсом “Написання наукових праць для аграрних економістів” (травень 2019 р.); Запорізькій
державній інженерній академії в галузі знань: Управління та адміністрування (листопад 2018 р.)
(http://bit.do/fLpuz). Отже, ТДАТУ сприяє та створює умови для професійного розвитку викладачів через власні
програми або у співпраці з іншими організаціями.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

ТДАТУ стимулює розвиток викладацької майстерності через засоби матеріального та морального заохочення.
Відповідно до Колективного договору ТДАТУ (http://bit.do/fLpuC) та Положення про преміювання працівників
ТДАТУ (http://bit.do/fLpuG) науково-педагогічні працівники обов’язково преміються за публікацію двох наукових
праць протягом року у виданнях, що індексуються у базі Scopus, Web of Science; за кожен бал підвищення індексу
Гірша; захист кандидатської, докторської дисертації тощо. Під час зустрічей голова профкому, викладачі
підтвердили факти преміювання (накази завантажені у відповіді ЗВО на платформі НА). Також за результатами
рейтингування визначаються науково-педагогічні працівники, фото яких розміщуються на дошці пошани та
здійснюється їх преміювання.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми, в цілому забезпечує
досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів навчання. Процедури конкурсного
добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної
реалізації освітньої програми. Університет співпрацює в контексті організації та реалізації освітнього процесу із
роботодавцями та залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників
роботодавців. ТДАТУ сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у співпраці з іншими
організаціями та стимулює розвиток їх викладацької майстерності.

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

Рекомендовано посилити наукові напрацювання викладачів в контексті відповідності профілю навчальної
дисципліні, яку вони викладають. Враховуючи міждисциплінарний характер випускової кафедри експертами було
рекомендовано при оголошенні конкурсу визначати галузь знань дисциплін, які передбачені для викладання
обраним викладачем, та врахувати серед критеріїв відбору вимогу відповідності кандидата тим дисциплінам, які він
буде викладати, а також наявність необхідної кількості кваліфікаційних показників, визначених Ліцензійними
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умовами. Експертами було рекомендовано розширити можливості співпраці у організації стажування науково-
педагогічних працівників в організаціях публічної сфери.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Кадрове забезпечення ОП загалом відповідає вимогам критерію 6. Академічна та професійна кваліфікація
викладачів, задіяних до реалізації ОП, забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та
програмних результатів навчання. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють
забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми. ТДАТУ залучає
роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу. Університет сприяє професійному розвитку викладачів
через власні програми або у співпраці з іншими організаціями та стимулює розвиток викладацької майстерності
задіяних в ОП науково-педагогічних працівників. Рекомендації, висловлені експертами, можуть бути реалізовані у
короткі терміни.

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.

Для провадження освітньої діяльності за програмою в ЗВО наявне комплексне навчально-методичне забезпечення,
до якого здобувачі мають вільний доступ через інституційний репозиторій (http://elar.tsatu.edu.ua/). В університеті
створені умови для постійного вільного, довгострокового доступу до електронних версій наукових публікацій,
науково-методичних і навчальних матеріалів, створених науковцями, аспірантами та студентами ТДАТУ.
Викладачам та здобувачам надано вільний доступ до ресурсів наукометричних баз Scopus та Web of Science. У всіх
аудиторіях, що використовуються для реалізації ОП, наявні сучасні матеріально-технічні ресурси, такі як проектори
та мультимедійні дошки, фліпчарти, плазмові телевізори, реальне використання яких для реалізації цілей освітньої
програми контролюється відповідними підрозділами. Зазначене забезпечення уможливлює використання
інноваційних методів навчання. Аудиторії відремонтовані, оснащені необхідним обладнанням. У ЗВО є власна
котельня для підтримання комфортної температури повітря в аудиторіях. Навчальні корпусу ергономічні та
безпечні, на даний час, завдяки власному виробництву вікон та меблів майже повністю замінені вікна у корпусах та
гуртожитках. У ЗВО запроваджена ефективна система енергозбереження (автономна газова котельня,
твердопаливна котельня, власний цех з виробництва євровікон), що дозволяє ЗВО працювати та здійснювати
навчальний процес в зимовий період, коли більшість університетів України мають вимушені тривалі канікули. У
ЗВО є власна онлайн-бібліотека та можливість навчання у бібліотеці ЗВО. У бібліотеці також є мережа вільного Wi-
Fi доступу та комп’ютери, які здобувачі можуть використовувати. Інформація, розміщена в електронній бібліотеці та
систематизована. Окремо розміщена інформація щодо публікацій викладачів кафедр з доступом до змісту
публікацій. В університеті створена комплексна платформа дистанційного навчання, що застосовує ступеневий
перехід до наступного етапу навчання після проходження контрольних заходів різного типу. Органи студентського
самоврядування мають власне приміщення, комп'ютерне обладнання для реалізації своїх проєктів та ініціатив.
Також, в ЗВО є власна відпочинкова база для студентів та викладачів на березі Азовського моря, яка також
використовується для проведення наукових конференцій та заходів організаційно-культурного та спортивного
характеру ( зліт відмінників, спортивних зборів та змагань). Отже, ЗВО продемонстрував наявні фінансові,
матеріально-технічні ресурси та навчально-методичне забезпечення ОП (відео огляд матеріально-технічної бази:
http://bit.do/fLpwk), яке взірцеве спрямовано на досягнення цілей та результатів навчання.

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.

Під час інтерв’ю з НПП та здобувачами вищої освіти було виявлено, що доступ до інфраструктури ЗВО та
інформаційних ресурсів в межах ОП в навчальний та позанавчальний час здійснюється безоплатно. Студенти та
викладачі мають змогу безоплатно користуватися ресурсами бібліотеки, спортивних залів та майданчиків. На
території ЗВО наявні зони вільного доступу до мережі Wі-Fі. Здобувачі підтвердили свою задоволеність умовами,
створених у ЗВО для навчання та особистого розвитку. Доброю практикою є формування гарантом ОП та
бібліотекою комплекту навчальних посібників та підручників для студентів 1 курсу.
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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.

Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров‘я. Наявний високий рівень дотримання вимог щодо охорони
праці та протипожежної безпеки. Навчальні приміщення відповідають чинним будівельним та санітарним нормам,
вимогам охорони праці та забезпечують умови життєдіяльності щодо освітлення, теплового та повітряного режиму
тощо. Експертами було зазначено, що ЗВО підтримує та розвиває інфраструктуру, для задоволення потреб та
інтересів студентів: здобувачі вищої освіти мають можливість займатися у гуртках, художній самодіяльності тощо.
Також, ЗВО постійно оновлює матеріально-технічну базу та доповнює сучасним обладнанням. Під час відеоогляду
матеріально-технічної бази та під час зустрічей, було продемонстровано яким чином враховані потреби осіб з
особливими потребами, забезпечується дотримання карантинних нормативів: наявність дозаторів з антисептиком,
перевірка температури (спеціальне обладнання власної розробки ЗВО). У корпусі наявні 2 ліфти, один з яких
призначений для осіб з особливими потребами. Також, встановлений безпечний пандус та кнопка виклику
працівника для допомоги.

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

Експертами було виявлено, що освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка
здобувачів вищої освіти реалізована за допомогою гаранта, кураторів груп, що регламентується «Положенням про
кураторів студентської групи» (https://bit.ly/39qpKki). Значну підтримку здійснює деканат, представники
адміністрації (завідувач кафедри, декан та його заступники) та студентське самоврядування, що було підтверджено
на зустрічі зі здобувачами вищої освіти. У 2019 році здобувачам було надано грошової допомоги на поліпшення
матеріального становища у сумі 183,5 тис.грн. за рахунок коштів профспілкового комітету, виплачено матеріальної
допомоги студентам та аспірантам у сумі 102,2 тис. грн. адміністрацією університету (http://bit.do/fLyon). Соціальна
та матеріальна підтримка здобувачам також надається благодійною організацією «Благодійний фонд «Таврія»,
програма діяльності якого щорічно затверджується конференцією трудового колективу університету, де
передбачається більше 40% витрат на соціальну допомогу здобувачам. В університеті значна увага приділяється
оздоровленню здобувачів, так у 2019 році було оздоровлено за пільговими цінами за підтримки адміністрації та
профспілки університету 162 студента (http://bit.do/fLyon). Під час інтерв'ю із адміністрацією, представниками
самоврядування було підтверджено про реалізацію програми підтримки кращих здобувачів освіти університету, а
саме: проведення щорічного Зльоту відмінників навчання та студентського активу ТДАТУ (http://bit.do/fLyuf),
преміювання кращих здобувачів університету (http://bit.do/fLyuG), проведення конкурсів (http://bit.do/fLyuD). Крім
того, у ТДАТУ налагоджена взаємодія між адміністрацією та студентським самоврядуванням в контексті
фінансування видатків діяльності органів самоврядування для здійснення програм їх розвитку (http://bit.do/fLyu2).
Загалом, студенти та представники самоврядування підтвердили, що задоволені рівнем організаційної, освітньої,
інформаційної, консультативної та соціальної підтримки. Всі учасники зустрічей наголосили, що в ЗВО сформовано
культура особливого ставлення до студентів, що свідчить про практичну реалізацію принципів студентоцентризму.

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

Під час відеоогляду матеріально-технічної бази, під час зустрічей та огляду сайту ТДАТУ експертна група
пересвідчилась про врахування потреб осіб з особливими потребами. При вході у корпус встановлений безпечний
пандус та кнопка виклику працівника для допомоги. Також, є ліфт для осіб з особливими потребами. Хоча
здобувачів з особливими потребами на цій ОП немає, комісія дійшла висновку, що адміністрація закладу створює всі
необхідні умови для доступу та навчання здобувачів з особливими потребами.

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.

Щодо вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних з корупцією, у ЗВО є особа, відповідальна за реалізацію
антикорупційної діяльності (https://bit.ly/3q4Xz0w). Політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією регламентована «Порядком процедури врегулювання
конфліктних ситуацій та розгляду скарг, пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією
серед учасників освітнього процесу ТДАТУ» (https://bit.ly/3maXMgc). Здобувачі освіти можуть звертатись за
допомогою до кураторів чи студентського самоврядування, що було підтверджено на зустрічах. Зафіксованих
випадків конфліктів на даній ОП не було.
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Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сучасне освітнє середовище та матеріально-технічні ресурси, що характеризуються інноваційністю та взірцевістю,
відповідають цілям освітньої програми та сприяють досягненню її програмних результатів та уможливлюють
використання інноваційних методів навчання викладачами, зокрема: - функціонування комплексної платформи
дистанційного навчання, що застосовує ступеневий перехід до наступного етапу навчання після проходження
контрольних заходів різного типу; - наявність сучасної бібліотеки з орієнтацією на культурно-патріотичне
виховання молоді; - нявність інноваційних аудиторій, обладнаних мультимедійними дошками, плазмовими
телевізорами, фліпчартами, ефективність використання яких контролюються підрозділами, залученими до
внутрішньої системи управління якістю освіти; - впровадження ефективної системи енергозбереження в ЗВО
(автономна газова котельня, твердопаливна котельня, власний цех з виробництва євровікон), що дозволяє ЗВО
працювати та здійснювати навчальний процес в зимовий період; - функціонуючий спортивно-оздоровчий комплекс
на березі Азовського моря, що використовується для відпочинку НПП та студентів. Позитивною парактикою є
проведення щорічних кількаденних загальноуніверситетських зльотів відмінників навчання, що фінснсуються за
рахунок спецфонду ЗВО та є хорошим мотиваційним стимулом для студентів. У межах ОП створене позитивне
сприятливе навчальне середовище для здобувачів. ЗВО підтримує та розвиває інфраструктуру, для задоволення
потреб та інтересів здобувачів, враховуючи інклюзивний простір для здобувачів з особливими потребами.

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

За критерієм 7 слабкі сторони та недоліки відсутні

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОП повністю відповідає критерію 7 та має характер інноваційності та взірцевості (комплексна платформа
дистанційного навчання, що застосовує ступеневий перехід до наступного етапу навчання після проходження
контрольних заходів різного типу; сучасна бібліотека з орієнтацією на культурно-патріотичне виховання;
інноваційні аудиторії, обладнані мультимедійними дошками, плазмовими телевізорами, фліпчартами,
ефективність використання яких контролюються підрозділами, залученими до внутрішньої системи управління
якістю освіти; впровадження ефективної системи енергозбереження (автономна газова котельня, твердопаливна
котельня, власний цех з виробництва євровікон), що дозволяє ЗВО працювати та здійснювати навчальний процес в
зимовий період, коли більшість університетів України має вимушені тривалі канікули; власний цех з виробництва
офісних меблів; функціонуючий спортивно-оздоровчий комплекс на березі Азовського моря).

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Експертами встановлено, що в ТДАТУ процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного
перегляду ОП регулюються Положенням про освітні програми в ТДАТУ (https://bit.ly/3o2ZgcH), Положенням про
проектні групи з розроблення, започаткування та супроводження освітніх програм у ТДАТУ (https://bit.ly/3mde48f),
Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ТДАТУ (https://bit.ly/2Jga3S1). Перегляд в
Університеті освітніх програм здійснюється щорічно до початку навчального року паралельно із затвердженням
навчальних планів і робочих програм навчальних дисциплін. За необхідності вносяться зміни до освітніх програм. У
2020 р. ОП «Публічне управління та адміністрування» переглядалася з метою приведення її положень у
відповідність Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281
«Публічне управління та адміністрування». Як показало вивчення змісту ОП, зміни 2020 р. стосувались переліку та
формулювань компетентностей, нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованого в
термінах результатів навчання, формулювання освітніх компонентів тощо. Зустріч з роботодавцями засвідчила, що
чинником, який зумовив зміну змістовного наповнення освітніх компонентів, також були запити на формування
необхідних компетентностей потенційними роботодавцями. Доброю практикою ЗВО є наведення всіх документів,
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що відображають розвиток ОП, на сайті ЗВО (https://bit.ly/3l9qFrM), що демонструє діалектику формування та
удосконалення ОП, дозволяє простежити хто з стейкхолдерів які пропозиції вносив та чи були вони враховані.

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.

Експертна група мала змогу пересвідчитися, що в ТДАТУ є надзвичайно потужне та дієве студентське
самоврядування, яке всебічно підтримується ректоратом. Як показали проведені зустрічі, здобувачі вищої освіти
залучались до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості таким чином:
проведення опитувань щодо змісту конкретних дисциплін; участі в робочих нарадах; проведення вибіркового
опитування серед учасників певних процесів, зустрічі представників студентського самоврядування із деканом
факультету. Студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП завдяки:
участі його представників у роботі вченої ради, процедурам обрання вибіркових дисциплін, участі в засіданнях
кафедр, робочим нарадам з деканом, а також опосередковано через участь здобувачів освіти в опитуваннях тощо.
Під час зустрічі з експертами, представники студентського самоврядування підтвердили, що вони долучалися до
обговорення ОП. Представники адміністрації ТДАТУ також підтвердили, що всі питання, які виносяться на розгляд
вченої ради узгоджуються зі студентським активом. Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо
удосконалення ОП наведено на сайті закладу: https://bit.ly/3m8NOfn. Варто зазначити не формальність
узагальнення результатів опитування студентів, а ґрунтовний аналіз думки здобувачів щодо якості ОП.

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

Під час зустрічі з експертами роботодавці відмітили довготривалу активну співпрацю з ТДАТУ на постійній основі,
що свідчать протоколи рецензії, відгуки, протоколи зустрічей (https://bit.ly/366ohOg), результати анкетування
(https://bit.ly/2V6ZwLm), наведені у вільному доступі на сайті ЗВО. Практики (Прийма Сергій, заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів Мелітопольської міської ради, Мостовий Олександр, проєктний
менеджер КУ "Агенція розвитку Мелітополя", Когут Інна, заступник голови Мелітопольської районної державної
адміністрації, Решетова Оксана, адміністратор-заступник начальника відділу адміністративних послуг виконавчого
комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області, Чулаков Олександр, директор ТОВ «РЗ «Сільмаш-
Сервіс») підтвердили факт зустрічей на етапі планування даної ОП та подальшу співпрацю в розрізі тематичного
наповнення, організації та проведення практики, спільної участі у конференціях, круглих столах тощо, узгодження
тем кваліфікаційних робіт. Підкреслили важливість та особливості реалізації дуальної форми навчання за ОП. Для
забезпечення інституціоналізації взаємодії зі стейкхолдерами за ОП експертна група пропонує створити раду
роботодавців.

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

За даною ОП випускників ще не було. Адміністрація ЗВО підкреслила, що ТДАТУ пишається своїми випускниками
за різними ОП, здійснює моніторинг та популяризує їх здобутки та досягнення. Вказане є свідченням сформованої
організаційної культури ЗВО, яка полягає в збереженні та примноженні багаторічних традицій, забезпеченні зв'язку
між поколіннями, що є одним із секретів успіху ТДАТУ.

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

Експертна група встановила, що в квітні 2020 року Таврійський державний агротехнологічний університет імені
Дмитра Моторного успішно завершив процедуру сертифікації системи забезпечення якості вищої освіти на
відповідність вимогам новому міжнародному стандарту якості ISO 9001:2015 «Quality management systems –
Requirements» та Національного стандарту якості ДСТУ EN ISO 9001:2018 (https://bit.ly/3li0fnX). Система
внутрішнього забезпечення освітньої діяльності ЗВО регламентовані такими основними документами: положенням
про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (https://bit.ly/33kbsOF) та положенням Положення про
організацію та контроль якості навчальних занять (https://bit.ly/33jEYE2). За результатами інтерв’ювання виявлено,
що реагування на виявлені недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми
здійснюють відділ забезпечення якості освітньої діяльності та науково-методичний відділ. Відділ забезпечення
якості освітньої діяльності координує дії з підготовки, організації, супроводу і проведення освітньої діяльності та
реалізації ОП, відповідно до стандартів освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти, забезпечує
функціонування внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти ТДАТУ. Аналіз інформації, наведений на
сторінці кафедри публічного управління, адміністрування та права в розділі “Навчання - Освітні програми -
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Обговорення освітніх програм” (https://bit.ly/3qkD4gd), є свідченням того, що система забезпечення якості в ЗВО є
не формальною, а реально забезпечує розвиток та удосконалення ОП.

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

Це первинна акредитація ОП. ЗВО має досвід проведення акредитації освітніх програм за новою процедурою,
зокрема в 2019/2020 навчальному році Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти було
акредитовано ОП “Менеджмент”, “Цивільна безпека”, “Екологія”, “Економіка”. За твердженням керівництва ЗВО,
висловлені в процесі проведення акредитацій рекомендації є дороговказом для вдосконалення, як внутрішньої
системи забезпечення якості освіти, загалом, так і окремих ОП, зокрема.

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

Дистанційне ознайомлення з матеріалами ОП, детальне ознайомлення з інформацією, наведеною на сайті ЗВО,
проведення інтерв'ю засвідчили сформованість культури якості, яка сприяє розвитку та вдосконаленню ОП. Усі
зустрічі, проведені в рамках дистанційної експертизи продемонстрували відповідальне ставлення всіх залучених
сторін до якості реалізації даної ОП. Намічені наразі стратегічні орієнтири розвитку спеціальності підтримуються
всіма стейкхолдерами та свідчать про позитивний розвиток ОП та освітньої діяльності за цією програмою.
Керівництво Університету проявило цілковиту підтримку діяльності випускової кафедри та працює над створенням
системи мотиваторів для її ефективної роботи. Експерти відзначили командний дух осіб, залучених до реалізації
ОП, що забезпечує формування сучасної організаційної культури, реалізація якої, в свою чергу, позначається на
дотриманні вимог щодо забезпечення якості ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Сильною стороною ОП, є те, що в ТДАТУ сформована комплексна система забезпечення якості освітнього процесу.
До неї залучені структурні підрозділи Університету, студенти та роботодавці. Внутрішня система забезпечення
якості вищої освіти в ЗВО сертифікована за міжнародними стандартами якості ISO 9001:2015 «Quality management
systems – Requirements» та Національного стандарту якості ДСТУ EN ISO 9001:2018. Доброю практикою є те, що вся
інформація щодо залучення стейкхолдерів до формування, оновлення та реалізації ОП наведена на сайті ЗВО у
вільному доступі.

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

Варто було б забезпечити формування цілісного бачення удосконалення ОП з боку організацій публічної сфери, щоб
дозволило визначити концептуальні пропозиції щодо розвитку ОП. З цією метою для забезпечення
інституціоналізації взаємодії зі стейкхолдерами за ОП експертна група пропонує створити раду роботодавців.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Освітня програма “Публічне управління та адміністрування” має вагомі сильні сторони та значний рівень
узгодженості за всіма підкритеріями критерію 8. Застосування цілісного підходу в оцінюванні виявлених фактів та
їх контексту дозволило встановити, що освітня діяльність за програмою “Публічне управління та адміністрування”
загалом відповідає Критерію 8 з недоліками, що не є суттєвими. Пропозиція щодо формування ради роботодавців
може бути реалізована в короткий термін, оскільки випускова кафедра має ефективні налагоджені зв'язки з
організаціями публічного сектору.
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Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

У ЗВО визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього
процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми. Усі нормативно-
правові акти розміщені за посиланням: https://bit.ly/3mb0QJc. Серед документів, які регулюють права та обов'язки
всіх учасників освітнього процесу доцільно виокремити: Положення про організацію освітнього процесу,
Положення про організацію та контроль якості навчальних занять, Положення про кредитно-модульну систему
організації освітнього процесу в ТДАТУ, Положення про організацію освітнього процесу на заочній формі навчання,
Положення про оцінювання знань студентів ТДАТУ, Положення (тимчасове) про порядок ліквідації академічних
заборгованостей студентів ТДАТУ за КМСОНП, Положення (тимчасове) про апеляцію результатів підсумкового
контролю з дисципліни, Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою у
ТДАТУ для студентів, що вільно відвідують заняття, Положення про самостійну роботу студентів, Положення про
академічні відпустки та повторне навчання у ТДАТУ, Положення про академічну мобільність здобувачів вищої
освіти ТДАТУ, Положення про проведення практик студентів ТДАТУ, Положення про атестацію здобувачів вищої
освіти в ТДАТУ, Положення про організацію дипломування, Положення про випускову кафедру ТДАТУ, Положення
про філію кафедри ТДАТУ на виробництві, Тимчасовий порядок дистанційної сесії, Положення про змішане
навчання ТДАТУ 2020. За результатами проведених зустрічей з усіма учасниками освітнього процесу підтверджено,
що усі необхідні для організації даного процесу документи є у вільному доступі, а також, під час реалізації освітньої
програми забезпечується чітке виконання всіх встановлених правил, політик, процедур.

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

ЗВО оприлюднює проект ОП з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін
(https://bit.ly/39jYBzu). На зустрічі із роботодавцями було підтверджено залученість роботодавців до перегляду ОП.
Також, створено форму онлайн-опитування для всіх стейкхолдерів на сайті ЗВО (https://bit.ly/3o0mgct).

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

В ході акредитаційного візиту підтверджено факт оприлюднення на офіційному веб-сайті точної та достовірної
інформації про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти) в обсязі,
достатньому для забезпечення інформаційних потреб усіх учасників освітнього процесу та суспільства в цілому.
Даний факт встановлено як на підставі співбесід з усіма групами стейкхолдерів, так і фактичного аналізу сайту.
Затверджена версія ОП оприлюднена на офіційному сайті (https://bit.ly/2V3sxYj).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Практика оприлюднення всіх заходів, що проводяться в Університеті та його підрозділах, політика анонсування
подій. Є пошук, по якому можна знайти всю необхідну інформацію. ЗВО поширює всю інформацію в розділі
«Новини», де всі стейкхолдери можуть ознайомитися з освітніми, науковими, культурно-виховними процесами, що
відбуваються в університеті.

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

Навігація сайту не є сприятливою для забезпечення зручного доступу до інформації ЗВО. Рекомендовано
систематизувати інформацію на офіційному сайті ТДАТУ.
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Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Керуючись принципом врахування контексту та підходом, орієнтованим на вдосконалення, загалом освітня
програма відповідає критерію 9 з недоліками, що не є суттєвими. Так, усунення недоліку щодо систематизації
інформації на сайті ЗВО, може бути проведено в стислі терміни. Зокрема, в процесі акредитації експертна група
звернула увагу начальника навчально-методичного центру про необхідність вилучення з сайту ЗВО положень, які
мають нову редакцію чи втратили чинність. Керівник зазначеного підрозділу оперативно відреагувала на це
зауваження, яке було усунуто ще до проведення фінальної зустрічі експертної групи з керівництвом ТДАТУ та
гарантом ОП.

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:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
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За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Монастирський Григорій Леонардович

Члени експертної групи

Губа Марина Ігорівна

Блищак Людмила Олегівна
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