
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного

Освітня програма 22612 Садівництво та виноградарство

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 203 Садівництво та виноградарство

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 22612

Назва ОП Садівництво та виноградарство

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Cпеціальність 203 Садівництво та виноградарство

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Пушка Ірина Михайлівна, Башлай Аліна Григорівна, Іщенко Ірина
Олександрівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 23.11.2020 р. – 25.11.2020 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/bakalavr-sadivnyctvo-ta-
vynohradarstvo.pdf

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

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

ОП «Садівництво та виноградарство» є актуальною в контексті задоволення галузевих потреб регіону та країни
загалом. У ході аналізу відомостей про самооцінювання, нормативно-правової документації, відповідей ЗВО на
запит ЕГ, а також проведених зустрічей з ключовими стейкґолдерами ОП у рамках акредитаційної експертизи із
використанням технічних засобів відеозв’язку виявлені як сильні, так і слабкі сторони, та надані відповідні
рекомендації членами ЕГ. Наявні матеріально-технічні ресурси ЗВО, освітня та наукова складова, а також людський
потенціал дозволяють забезпечити гідні умови для підготовки високоосвічених конкурентоздатних фахівців за ОП
«Садівництво та виноградарство». На високому рівні організоване студентське самоврядування, введена посада
освітнього омбудсмена. Студенти чітко розуміють принципи студентоцентрованого навчання та побудови
індивідуальних освітніх траєкторій. Відмічене значне залучення до процесів перегляду, формування та провадження
освітнього процесу – роботодавців, їх співпраця з університетом є постійною, а не носить періодичний характер.
Керівництво закладом значної уваги та зусиль прикладає до зміцнення матеріально-технічної бази університету,
забезпеченню комфортних умов праці та навчання. Група забезпечення ОП постійно працює над систематичним
оновленням її змісту. Умовним недоліком ОП є відсутність випускників програми, як такої, що не має завершеного
циклу навчання. Керівництво ТДАТУ ім. Дмитра Моторного та група забезпечення ОП «Садівництво та
виноградарство» мають чітке уявлення про власні недоліки та виявляють прагнення до їх усунення. ОП створює
позитивне враження, а виявлені недоліки можуть бути усунені за умови належної підтримки з боку керівництва
ЗВО. Недоліки, виявлені під час експертизи, стосуються переважно оптимізації ОП у плані забезпечення ПРН та
загальних компетенцій за рахунок обов’язкових ОК, посилення кадрового складу, а також відсутності аналогічної
програми на ОР «Магістр»

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Експерти встановили, що до сильних сторін слід віднести: змістове наповнення ОП має чітку орієнтацію на
галузевий контекст з урахуванням тенденцій розвитку регіонального ринку праці та особливостей розвитку регіону
вцілому; активне залучення зовнішніх і внутрішніх стейкґолдерів до організації та реалізації освітнього процесу;
належна імплементація студентоцентрованого підходу в розробку та реалізацію ОП; розроблене навчально-
методичне забезпечення освітньої програми в цілому забезпечує досягнення визначених цілей та ПРН ОП
«Садівництво та виноградарство»; наявність чітких, інформативних документів, в яких у доступній формі надано
інформацію про критерії оцінки, контрольні заходи та академічну доброчесність; широке використання
інформаційно-комунікаційних технологій (дистанційна освіта, освітній портал, мультимедійне обладнання
(різноманітне)); інформативний та змістовний веб-ресурс ЗВО, що працює в режимі оперативного оновлення;
належна медична, соціальна, матеріальна та психологічна підтримка здобувачів вищої освіти і НПП.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Під час акредитаційної експертизи ОП "Садівництво та виноградарство" із використанням технічних засобів
відеозв’язку експерти виявили певні слабкі сторони ОП, які несуттєво впливають на провадження навчального
процесу і досягнення визначених освітньою програмою ПРН. Усунення цих недоліків сприятиме підвищенню якості
освітньої програми. При аналізі ОП "Садівництво та виноградарство" ступеня вищої освіти бакалавр, при перегляді
ОП у частині освітніх компонентів циклу загальної підготовки рекомендуємо в ОП ввести освітню компоненту, що
повною мірою забезпечить виконання загальних компетентностей (ЗК 1) та результатів навчання (РН 1 та РН 3)
відповідно Стандарту. В силабусах деяких дисциплін література потребує оновлення. Рекомендуємо більше уваги
приділяти участі здобувачів вищої освіти програмах академічної мобільності та інших заходах ЗВО в напряму
інтернаціоналізації діяльності та можливість приймати на навчання іноземних здобувачів. Відсутність реальної
практики зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті для вступників та здобувачів вищої
освіти на освітній ступінь бакалавр, зокрема, за рахунок визнання (повного або часткового) курсів, пройдених на
платформах https://www.edx.org/, https://coursera.org/, тощо. До слабких сторін ОП «Садівництво та
виноградарство» варто віднести академічний склад групи забезпечення, який для подальшого розвитку потребує
наявності докторів наук.

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.
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Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Місія Таврійського ДАТУ полягає у підготовці високоосвічених фахівців, затребуваних на ринку праці, зданих
використовувати сучасні технології у практиці господарювання та науковій діяльності, з високим рівнем
національної свідомості, незалежним мисленням та готовністю до навчання протягом усього життя. До основних
напрямів реалізації Стратегії розвитку ТДАТУ на 2019-2029 роки відносяться: підвищення якості надання освітніх
послуг; інтеграція освіти і наукових досліджень, інноваційність; орієнтація освітнього процесу на домінування
загальнолюдських цінностей, інтеркультурності та цілей сталого розвитку; покращення матеріально-технічної бази,
інформатизація освітнього процесу; удосконалення університетського менеджменту щодо реалізації принципу
академічної доброчесності; - підвищення ролі студентського самоврядування; формування позитивного іміджу
Університету, активізація співпраці з Асоціацією випускників ТДАТУ; - активна участь Університету у формуванні та
реалізації програм регіонального розвитку та діяльності об’єднаних територіальних громад; - постійна, послідовна,
креативна профорієнтаційна робота. У межах цих напрямів конкретизується завдання за видами діяльності
Університету. Метою освітньо-професійної програми є формування у майбутнього фахівця комплексу знань, умінь
та навичок для застосування і професійній діяльності у сфері садівництва, овочівництва та виноградарства
спрямованих на вирішення комплексних завдань з організації і технології високоякісної екологічно безпечної
сільськогосподарської продукції та збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання.
Освітню програму «Садівництво та виноградарство» розроблено відповідно Стратегії розвитку ТДАУ на 2019–2029
роки. (http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/stratehija-tdatu.pdf). ОП є актуальною, затребуваною на ринку
праці регіону та враховує вимоги діючого стандарту вищої освіти. Цілі ОП чіткі, зрозумілі, відповідають місії і
кореспондуються із пріоритетними векторами розвитку ТДАУ. Аналіз документів, а також безпосереднє
інтерв’ювання з керівним складом, учасниками освітнього процесу і стейкхолдерами дали можливість виявити
відповідність мети освітньої програми місії та стратегії Таврійського ДАТУ. Також встановлено, що форма
організації навчального процесу, матеріально-технічні ресурси і кадровий потенціал ТДАУ є достатніми для
досягнення мети програми.

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

Зважаючи на проведений аналіз ОП різних років слід відмітити позитивну динаміку ЗВО щодо залучення
стейкхолдерів до перегляду ОП. У 2020 р. до групи розробників ОП було включено Ярового О.П., студента третього
року навчання за ОП. Згідно проведеного моніторингу оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітнього
процесу за ОП 76,6% респондентів цілком задоволені навчанням за обраною ОП., отже, можна стверджувати, що
урахування позицій студентів відбувається під час перегляду ОП. Представники роботодавців не входять до
проектної групи із розробки ОП, але їх пропозиції щодо покращення підготовки фахівців, зокрема збільшення
практичної підготовки студентів, розширення географії баз практик та доцільність корегування термінів проведення
практики у відповідності до сезонності робіт, обговорювалися на засіданні круглого столу з працедавцями
«Актуальні проблеми та стратегія розвитку спеціальності «Садівництво та виноградарство»
(http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/protokol-kruhloho-stolu-z-pracedavcijamy-aktualni-problemy-
ta-stratehija-rozvytku-specialnosti-sadivnyctvo-ta-vynohradarstvo_2020.pdf) та інших засіданнях. В ході індивідуальних
зустрічей зі стейкхолдерами підтверджено факт їх залучення до процесу перегляду ОП. Компетентності випускника
відображають погляд роботодавця на освітню та професійну підготовку майбутнього фахівця
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/monitorynh-robotodavciv-sv.pdf), що підтверджено
відповідним моніторингом. Проект освітньої програми для надання пропозицій та громадського обговорення
розташований у прилюдному доступі за посиланням http://www.tsatu.edu.ua/ate/osvitni-prohramy/proekty-osvitnih-
prohram/

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

Цілі та програмні результати навчання відображають стандарт вищої освіти зі спеціальності 203 «Садівництво і
виноградарство», враховують підготовку бакалаврів, які здатні брати активну участь у реалізації теоретичної та
практичної складової спеціальності та бути конкурентоспроможними на ринку праці. Пріоритетом даної освітньо-
професійної програми є її спрямування на регіональний контекст, що відображається як у основних (ОК 1.07 Вступ
до фаху (в комплексі з НП), ОК 1.12 Основи наукових досліджень у плодоовочівництві і виноградарстві, ОК 2.15
Спеціальне плодівництво (в комплексі з НП)ОК 2.17 Розсадництво (в комплексі з НП)ОК 2.19 Виноградарство і
ампелографія (в комплексі з НП, ОК 2.32 Проектування технологічних процесів в плодоовочівництві і
виноградарстві, ОК 2.33 Комплексна курсова робота з плодоовочівництва, ОК 2.34 Виробнича практика) так і у
вибіркових (майнори професійного спрямування) компонентах ОП. Дані ОК дозволяють забезпечити підготовку
конкурентноспроможного фахівця, який володіє компетентностями (ЗК 6, ЗК 7, Та ФК 01–09) та програмними
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результатами навчання (РН04, РН08, РН09, РН10, РН 11–РН15, РН17) відповідно спеціальності. Під час зустрічей з
розробниками ОП встановлено, що розробка та удосконалення ОП базувалось на досвіді українських (НУБІП
України, Одеського ДАУ, Поліського НАУ Уманського НУС) та зарубіжних (Німеччина) аналогічних програм
розроблених у ЗВО.

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.

Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання визначених стандартом вищої освіти зі спеціальності 203
«Садівництво і виноградарство» https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/203-sadivnitstvo-ta-vinogradarstvo-bakalavr.pdf Вміння виконувати дослідження
забезпечується безпосереднім виконанням студентами досліджень під час лабораторних робіт, виконанням окремих
розділів курсових робіт. Проведення практик планується із забезпеченням виконання індивідуальних навчальних
завдань, практичною підготовкою студентів на провідних сільськогосподарських підприємствах регіону. Вміння
робити судження забезпечується в процесі критичного аналізу і формулювання висновків при виконанні
практичних і лабораторних робіт, курсових робіт. Навички комунікаційної і командної роботи забезпечуються під
час спільної роботи у групах під час лабораторних і практичних робіт, спільного захисту цих робіт після їх
виконання. Досягнення задекларованих у стандарті результатів навчання формується матрицею відповідності та
спрямоване на формування відповідних компетентностей. Програмні результати навчання формують у студента
повну картину для точного визначення того, чого вони зможуть досягнути після успішного закінчення програми
підготовки.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Освітня програма має цілі, які повністю відповідають місії та стратегії Таврійського ДАТУ. Мета освітньої програми
та програмні результати навчання визначені з урахуванням потреб місцевого ринку праці та пропозицій
роботодавців. Також цілі освітньої програми та програмні результати визначені з урахуванням регіонального
контексту, аналізу ринку праці та тенденцій розвитку спеціальності. Освітня програма дає можливість досягти
результатів навчання у відповідності до стандарту вищої освіти. Експертна група вважає, що обов'язкові освітні
компоненти забезпечують програмні результати навчання за даною освітньою програмою.

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

При наступному перегляді освітньої програми експертна група рекомендує для кращого засвоєння ЗК1 та
досягнення результатів за РН 1 ввести окрему обов’язкову освітню компоненту.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за усіма підкритеріями, чітко відповідає місії та
стратегії ЗВО. Цілі, компетентності та програмні результати навчання відповідають державному стандарту,
враховують ринок праці та регіональний контекст. Стейкхолдери залучаються до процесу перегляду ОП. Недоліки,
які виявлено в процесі дистанційної акредитаційної експертизи не є суттєвими.

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

Загальний обсяг ОП за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» для першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти становить 240 кредитів ЄКТС, що відповідає вимогам п. 4 статті 5 Закону України «Про вищу освіту» та
стандарту https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/203-sadivnitstvo-ta-
vinogradarstvo-bakalavr.pdf Згідно з ОП обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС) спрямованих на формування
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої становить 180
кредитів ЄКТС тобто 75 % та компоненти вільного вибору студента становлять 60 кредитів ЄКТС (25 %), що
відповідає вимогам законодавства щодо формування освітнього процесу, навчального навантаження та рівня вищої
освіти. Освітня програма, яка акредитується http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/opp_sv_20.pdf
затверджена Вченою радою Таврійського агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, протокол № 10
від 28.05.2020 р.

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

ОП має всі необхідні розділи, освітні компоненти програми логічно-послідовно структуровані за семестрами,
поділена на цикл загальної підготовки та цикл професійної та практичної підготовки підготовки, як у обов'язковій
так і у вибірковій частині ОП. Особливістю вибіркової частини акредитованої ОП є розподіл дисциплін за
майнорами, кожен з яких включає по п'ять освітніх компонент. ОП «Садівництво та виноградарство» передбачено
навчальні та виробничу практики, у підсумку програми передбачено Державну (кваліфікаційну) атестацію. ОК,
включені до ОП передбачають досягнення заявлених цілей і програмних результатів навчання. Метою ОП є
формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування у професійній діяльності
сфери плодоовочівництва і виноградарства, спрямованих на вирішення комплексних задач з вирощування та
переробки високоякісної продукції плодоовочівництва, виноградарства, а також закладання та догляду за ягідними
насадженнями через теоретичне та практичне навчання( кількість навчальних практик становить 13 одиниць – 21
тиждень, а виробнича 12 тижнів тобто разом 49,5 кредитів ЕКТС). Структурно-логічна схема побудована ступенево
за семестрами, освітні компоненти загального циклу підготовки є основою для подальшого вивчення дисциплін
професійного циклу підготовки в логічній послідовності та взаємопов'язаності. Згідно матриці відповідності ОК, в
сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та ПРН. Усі РН, що передбачені ОП, забезпечуються обов’язковою
складовою програми. Експертна група зазначає, що кожна окрема ОК забезпечує всі задекларовані з першого по
сімнадцятий програмний результат навчання. Через матрицю відповідності показано, що кожен ПРН охоплений
відповідною обов’язковою освітньою компонентою за змістом ОП. Перегляд змісту силабусів ООК за ОП
«Садівництво та виноградарство» підтверджує набуття у здобувачів вищої освіти компетенцій заявлених у програмі,
а як наслідок досягнення визначених результатів навчання.

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

Опис змісту предметної області ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відповідає опису предметної
області затвердженого стандарту спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство»
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/203-sadivnitstvo-ta-
vinogradarstvo-bakalavr.pdf., що підкреслюється її метою, орієнтацією, основним фокусом, програмними
компетентностями та ПРН. Згідно з ОП метою освітньо-професійної програми є формування у майбутнього фахівця
комплексу знань, умінь та навичок для застосування і професійній діяльності у сфері садівництва, овочівництва та
виноградарства спрямованих на вирішення комплексних завдань з організації і технології високоякісної екологічно
безпечної сільськогосподарської продукції та збалансованого природокористування через теоретичне та практичне
навчання (http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/opp_sv_20.pdf ). Предметна область лежить у
площині вивчення особливостей росту, розвитку та культивування плодоовочевих, ягідних культур і винограду в
умовах відкритого та закритого ґрунту. Всі програмні результати навчання забезпечуються обов’язковими освітніми
компонентами, так наприклад РН01 забезпечується ОК1.01, 1.02 та 1.07; РН02 – ОК 1.01, 1.02, 1.03, 1,07,2.33 та 2.34, і
так далі за результатами навчання. Аналіз матриці відповідності(стор.19 http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-
content/uploads/sites/41/opp_sv_20.pdf) підтверджує прямий зв'язок між результатами навчання та обов’язковими
освітніми компонентами. Окрім того на підставі аналізу навчального плану за ОП
(blob:https://office.naqa.gov.ua/f80ed6cf-e434-441c-8f66-7cb18fd4bb68) пропоновані в майнорах професійної
підготовки вибіркові дисципліни, лише логічно посилять ПРН, зорієнтовані на певний вид культур або в цілому
професійну діяльність здобувачів вищої освіти. Аналіз робочих програм дисциплін показав достатнє теоретичне
наповнення ОК, яке охоплює питання не лише біології та фізіології культур, а й питань щодо технологічних
особливостей вирощування з отриманням конкурентоспроможної та якісної екологічно безпечної продукції.
Завдяки дисциплінам спрямованим на зберігання та переробку продукції показують шляхи створення ланцюжків
доданої вартості.
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4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.

У ЗВО є необхідна нормативна база, що є підґрунтям для формування індивідуальної освітньої траєкторії кожного
здобувача вищої освіти, про що ЕГ пересвідчилась під час зустрічей як зі здобувачами освіти, студентським
самоврядуванням та академічною спільнотою. Формування індивідуальної освітньої траєкторії на ОП «Садівництво
та виноградарство» відбувається через ряд нормативних актів, таких як: ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього
процесу у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-osvitnoho-procesu-2019-
2_ostannye-1.pdf), положення про вільне відвідування занять згідно з положенням http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-vilne-vidviduvannya-zanyat2.pdf, Положення про порядок організації та
проведення дуального навчання в ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/244_1.pdf)
через обрання дисциплін за вибором http://www.tsatu.edu.ua/ate/navchannja/dyscypliny-za-vyborom-studenta
відповідно до Положення про порядок та умови обрання навчальних дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти
в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-vybirkovi-dyscypliny-v-tdatu-2019.pdf.
Студенти особисто формують індивідуальну освітню траєкторію через обрання: теми курсової роботи; бази
проходження виробничої практики; участі у закордонному навчанні чи практиці відповідно до Положення про
академічну мобільність студентів ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/ilovepdf_merged-
4.pdf та Положення про проведення практики студентів ТДАТУ за кордоном (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-praktyky-studentiv-za-kordonom-2018.pdf) участі у наукових
гуртках http://www.tsatu.edu.ua/hb/naukova-dijalnist/naukovi-hurtky/. Індивідуальна траєкторія навчання враховує
можливість отримання академічної відпустки та повторного навчання. Для підтвердження обрання індивідуальної
траєкторії освіти, на запит ЕГ гарантом ОП, надані індивідуальні плани навчання здобувачів освіти
(https://drive.google.com/file/d/1BclgIgfbgp3ULuIIu7wvKIO08XwFAUMh/view)

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

ОП та НП передбачено практичну підготовку, що є обов’язковою складовою підготовки фахівців. Проведення
практичної підготовки здобувачів регламентується Положення про проведення практик студентів ТДАТУ
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-provedennja-praktyk-studentiv-tdatu-l.pdf
Положення про проведення практики студентів ТДАТУ за кордоном (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-praktyky-studentiv-za-kordonom-2018.pdf) загальна кількість
навчальних практик становить 21 навчальний тиждень, навчальні практики передбачені у структурі освітніх
компонент: ОК1.05, 1.07, 1.11; ОК 2.15-2.18, 2.20-2.21, 2.24-2.25, 2.30-2.31. Практичні навички здобувачі освіти
набувають в ННЦ ТДАТУ, який має в своїй структурі: навчально-дослідні сади 60 га, виноградник 1,0 га,
плодорозсадник 0,1 га, навчально-дослідні теплиці 0,043 га та дослідні ділянки 0,3 га, орні площі 1700 га – про це
під час огляду метеріально-технічної бази було наголошено ректором ТДАТУ Кюрчевим В.М., не одноразово
проговорювалось академічним персоналом та студентами, які забезпечують ОП та навчаються на ній, під час
зустрічей. Студенти четвертого курсу під час зустрічі розповіли, що під час практичної підготовки ними було
опановано технологію вирощування саджанців винограду та закладання винограднику. також студенти відмітили,
що їм дуже подобаються виїзди на виробництво під час навчальних практик, де їм фахівці господарств показують та
навчають різних технологічних прийомів (обрізування, висаджування, обробітку, тощо) Також слід додати, що під
час зустрічі з роботодавцями відмічено, факт наявності здобувачів, які навчаються за дуальною формою освіти на
цій ОП та їхню зацікавленість у таких студентах, які набувають практичних навичок та поглиблюють їх виконуючи
певні функції у господарствах так наприклад студент Яровий Олег, який для посилення своєї практичної підготовки
навчається за дуальною формою навчання.. У шостому семестрі навчальним планом передбачається проходження
виробничої практики на агропідприємствах, згідно укладених договорів з: ТОВ “ВКФ “Мелітопольська Черешня”,
Мелітопольською дослідною станцією садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН, господарство “Витязь“, ФОП
“Ольшанський С”, міні-ферма “Свіжа їжа” та ін. http://www.tsatu.edu.ua/hb/naukova-dijalnist/spivpracja/ . Терміни
проведення практичної підготовки визначаються навчальним планом. Перед початком проходження виробничої
практики здобувачам надається консультативна інформація, методичні вказівки.
http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/praktyka/vyrobnychi/. За результатами виробничих практик на кафедрі
відбувається захист звітів у формі конференції http://www.tsatu.edu.ua/hb/zahyst-zvitiv-z-vyrobnychoji-praktyky/.
Приклад звітів з практики надано за запитом ЕГ та ознайомитися з ними можна за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/1wyNqpubfieCijx8zySHfXUdylvm8eWcG/view

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

В ОП зафіксовано перелік загальних (ЗК) і спеціальних (фахових) компетентностей (ФК), а також програмних
результатів навчання (ПРН), частина з яких співвідноситься із соціальними навичками. Зокрема, вивчення таких
ОК, як Філософія, Українська мова, Іноземна мова, та ряду дисциплін з вибіркової складової: ВБ1.01 Дисципліна
культурологічного спрямування; ВБ1.02 Дисципліна правого спрямування, ВБ 1.03 Дисципліна суспільно-
політичного спрямування – розвивають «soft skills» для досягнення – здатності до абстрактного мислення, аналізу
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та синтезу; здатність працювати в міжнародному контексті, використовувати іноземну мову у освітній та
інноваційній діяльності. Основними формами та методами навчання, що забезпечують набуття соціальних навичок
за ОП «Садівництво та виноградарство» є конкурси студентських робіт, олімпіади, наукові доповіді на
конференціях, участь у студентських гуртках, практичних тренінгах від різних агенцій наприклад (Expert-info
http://www.tsatu.edu.ua/ate/majster-klas-dlja-studentiv-fakultetu-ate-jak-vashu-mriju-perevesty-u-metu-expert-info-
olena-kolomojec-harkusha/), які запрошує адміністрація та НПП університету, майстер-класах, художній
самодіяльності, проектній діяльності та виховних заходах, що передбачає активну взаємодію студентів між собою та
НПП, а також іншими стейкхолдерами. З бесіди зі здобувачами освіти та студентським самоврядуванням
встановлено постійне залучення студентів до соціального життя університету, організації різноманітних заходів,
щодо уміння працювати в команді, тощо.

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

Зміст ОП відповідає вимогам Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти –
бакалавр спеціальності – 203 Садівництво та виноградарство, затвердженого та введеного в дію наказом МОН
України № 1067 від 29.10.2018 р. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/203-sadivnitstvo-ta-vinogradarstvo-bakalavr.pdf Проте професійний стандарт
дійсно відсутній, а тому під час організаційної зустрічі з т.в.о. гаранта ОП Колесніковим М.А., було отримано
пояснення і підтверджено у звіті самооцінювання, що при розробці ОП користувались Класифікатором професій за
яким бакалавр з садівництва може виконувати широкий спектр агрономічних робіт, що забезпечується
обов'язковими освітніми компонентами програми професійного спрямування.

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.

Навчальний план за ОП регламентує співвідношення між самостійною та аудиторною роботою в цілому, а
індивідуальні плани здобувачів освіти висвітлюють ці обсяги остаточно. Згідно чинних рекомендацій, щодо
співвідношення самостійної та аудиторної роботи на ОП Садівництво та виноградарство самостійна робота
становить 70-55 %, а аудиторна відповідно 30-45%, що дозволяє сформувати тижневе навантаження, яке не
перевищує 30 годин на тиждень допустимих на освітньому рівні бакалавр за денною формою навчання. Аналіз
наданих індивідуальних робочих планів студентів показали, що загальна кількість навантаження на навчальний рік
становить 60 кредитів по 30 у кожному семестрі (вага одного кредиту ЄКТС = 30 годин). Для організації самостійної
роботи у ЗВО розроблено методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи, перелік питань до
самостійного опрацювання наведений у робочих програмах дисциплін. Матеріали для роботи здобувачів освіти, для
засвоєння матеріалів освітніх компонент за ОП розміщені на освітньому порталі http://оp.tsatu.edu.ua та сайті
університету. Допомагає у організації та проведенні самостійної роботи за відгуками студентів бібліотека,
електронні видання бібліотеки та освітній портал університет. Кількість контролей у семестрі включаючи практики
та курсові роботи - 8 одиниць. Зміст роботи студента за конкретною дисципліною визначається силабусами, які
розташовані на сайті кафедр в описі дисциплін та їх методичному наповненні за посиланням
http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/dyscypliny/obovjazkovi/ та
http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/dyscypliny/za-vyborom-studenta/. У результаті опитування /фокус-групи/,
анкетування здобувачів виявлено, що всі опитані студенти відмітили, що вони задоволені співвідношенням
аудиторних/самостійних годин за освітніми компонентами. Під час спілкування експертної комісії зі студентами
виявлено рівномірне навантаження, що забезпечує досягнення цілей і ПРН, а також відсутність скарг на надмірне
аудиторне навантаження та нестачу часу на самостійну роботу.

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.

Наказом МОН України від 15.10.2019 № 1296 http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/nakaz-
1296_compressed.pdf університет включено до пілотного проекту з підготовки фахівців за дуальною формою
здобуття освіти для її реалізації розроблено та введено в дію: "Положення про порядок організації та проведення
дуальної форми навчання в ТДАТУ" (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-
orhanizaciju-dualnoho-navchannja-v-tdatu-2019.pdf). Для переведення здобувача ВО на дуальну форму навчання
проводять наступну процедуру: укладають тристоронній договір між студентом, господарством яке приймає на
навчання та університетом, призначають куратора від кафедри, погоджують індивідуальний навчальний план (у
доданих документах серед індивідуальних планів студентів, є план навчання Ярового Олега, студента 4 курсу, який
навчається та працює у ТОВ "Агролюкс"). Серед студентів, які приймали участь в онлайн-зустрічі, був присутні
Яровий Олег який є здобувачем ВО за дуальною формою навчання, який зазначив, що йому дуже подобається таке
навчання, воно дає багато практичних знань, а в оцінюванні його знань приймають участь провідні фахівці
господарства, до яких він прикріплений (http://www.tsatu.edu.ua/hb/2871/). Студенти четвертого року навчання під
час інтерв’ювання відмітили свою задоволеність дуальною формою навчання, яка на їхню думку дала їм можливість
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отримати великий практичний досвід. Проте під час зустрічі з роботодавцями було відмічено той факт, що потрібно
більш детально конкретизувати завдання для здобувачів, які навчаються за дуальною формою, тоді результат на
їхню думку буде ще кращий. Такий вид освіти за словами роботодавців та виробничників має надзвичайну
перспективу і дозволить розширити кількість залучених здобувачів на освітню програму.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності 203 Садівництво та виноградарство. ОП передбачає набуття
здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), та професійних навичок, що відповідає заявленим цілям.
Під час проведення бесіди зі здобувачами вищої освіти встановлено, що у повному обсязі реалізується індивідуальна
траєкторія навчання студентів, забезпечується належна практична підготовка. Проводиться регулярний перегляд та
аналіз ОП з врахуванням забезпечення можливості потреб стейкхолдерів.

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

В силабусах дисциплін література потребує оновлення. Наприклад: «Ентомологія» рекомендована література
містить зачну частку видань – 60-70 років 20 століття; Декоративне садівництво (ВК) -1977-2001 рр. та інші, тому
рекомендуємо написання навчальних посібників за авторством НПП, які забезпечують освітній процес, так як
дійсно існує проблема наявності новітньої професійної літератури в галузі у цілому. Не враховано досвід
аналогічних зарубіжних ОП, врахувати при наступному перегляді досвід зарубіжних ОП.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Структура і зміст ОП відповідає вимогам чинного законодавства у сфері вищої освіти. Інформацію щодо критерію
викладено повно та зрозуміло. Під час проведення бесіди зі здобувачами вищої освіти встановлено, що на практиці є
можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії. Проте, виявлені слабкі сторони можна усунути
найближчим часом.

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

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

Правила прийому до Таврійського ДАТУ в 2020 році розроблені та затверджені згідно чинних норм та Умов
прийому для здобуття вищої освіти в 2020р. Правила є чіткими, зрозумілими та не містять дискримінаційних
положень. Ознайомитись з правилами прийому та додатками до них можна на офіційному сайті університету за
посиланням http://www.tsatu.edu.ua/pk/wp-content/uploads/sites/48/pravyla-pryjomu-tdatu-2020-zi-zminamy-2-vid-
12.05.2020-osnovna-chastyna-1.pdf . Ознайомившись з Правилами прийому та поспілкувавшись із студентами,
експертна група констатує, що вони є чіткими і зрозумілими для вступників, наявна інформація про терміни вступу
та порядок прийому заяв і документів на навчання, порядок конкурсного відбору та зарахування.

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

Згідно із Правилами прийому затвердженими в Таврійському ДАТУ у 2020 році, для вступу на ОП «Садівництво та
виноградарство» вступнику необхідно представити в приймальну комісію сертифікати ЗНО з дисциплін визначених
у Додатку http://www.tsatu.edu.ua/pk/wp-content/uploads/sites/48/pravyla-pryjomu-tdatu-2020-zi-zminamy-2-vid-
12.05.2020-osnovna-chastyna-1.pdf . Також при вступі на спеціальність «Садівництво та виноградарство» передбачена
участь в олімпіаді, яка дає унікальну можливість збільшити значення свого конкурсного бала, шляхом додавання до
одного з конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО до 20 додаткових балів http://www.tsatu.edu.ua/pk/vseukrajinski-
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olimpiady-tdatu-dlja-profesijnoji-orijentaciji-vstupnykiv/ . На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються
також особи які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста на спеціальності визначені
Додатком 2. Вступники зазначеної категорії можуть зараховуватися на перший курс із скороченим терміном
навчання, а також на другий (третій) курс у межах вакантних місць ліцензованого обсягу з урахуванням
особливостей, зазначених у пункті 9 розділу І Правил прийому. Для такої категорії вступників на ОП «Садівництво
та виноградарство» в приймальну комісію необхідно надати заява, сертифікат ЗНО з Української мови та скласти
фаховий іспит. При складанні вступних фахових випробувань вступники повинні показати високу фундаментальну
та фахову підготовку. щодо вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 203
«Садівництво та виноградарство» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» або
вищого за нього ступеня вищої освіти. Програма фахового вступного випробування розміщена в загальному доступі
на сторінці приймальної комісії http://www.tsatu.edu.ua/pk/wp-content/uploads/sites/48/sadivnyctvo_ms-bak__.pdf .
При інтерв’юванні здобувачів експертною групою також встановлено, що абітурієнтам при вступі працівниками
приймальної комісії надаються індивідуальні консультації для кращого розуміння особливостей вступу на
конкретну освітню програму.

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.

Академічна мобільність студентів регулюється відповідно до положення ЗВО про порядок визнання результатів
навчання здобувачів вищої освіти (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/polozhennja-pro-
vyznannja-rezultptiv-neformalnoyi-osvity-2020.pdf) Договори про академічну мобільність студентів ТДАТУ заключено
з Львівським НАУ, НВНЗ «ХДАУ», Харківським НТУСГ, Миколаївським НАУ, Одеським ДАУ
(http://www.tsatu.edu.ua/akademichna-mobilnist/) . При прийнятті на навчання осіб, які здобули освітній ступінь
вищої освіти за межами України Університет керується наказом МОН України 05.05.2015 № 504. Процедури є
чіткими, зрозумілими та доступними для всіх учасників освітнього процесу та відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні. Під час інтерв’ювання академічного персоналу та здобувачів
освіти експертна група переконалася в обізнаності учасників освітнього процесу із змістом відповідних положень.

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.

Під час зустрічі зі здобувачами вищої освіти експертна комісія пересвідчилася у їх обізнаності щодо визнання
результатів навчання у неформальній освіті згідно положення розробленого у ЗВО
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/polozhennja-pro-vyznannja-rezultptiv-neformalnoyi-osvity-
2020.pdf), однак, дані практики на ОП не застосовувалися. Під час інтерв’ювання учасників освітнього процесу
експертна група встановила, що здобувачі освіти та академічний персонал ознайомлені з відповідним положенням,
але за час існування ОП випадків визнання таких результатів навчання не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

На думку експертної групи сильними сторонами ОП у контексті критерію 3 можна вважати доступність, чіткість та
зрозумілість інформації щодо вступу на навчання за ОП “Садівництво та виноградарство”. Чіткі та зрозумілі
правила визнання як результатів навчання отриманих в інших ЗВО, так і результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті.

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

Рекомендується розширити практику визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті для
вступників та здобувачів вищої освіти на освітній ступінь бакалавр, зокрема, за рахунок визнання (повного або
часткового) курсів, пройдених на платформах https://www.edx.org/, https://coursera.org/, тощо. ЗВН рекомендується
впроваджувати практики залучення здобувачів вищої освіти до академічної мобільності в Україні та за кордоном.

Рівень відповідності Критерію 3.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за усіма під критеріями. Вступники можуть
легко знайти усю необхідну інформацію, що важлива їм для вступу на навчання та здобуття освітнього ступеня,
проінформовані про визнання результатів навчання у формальній (в Україні та за кордоном) та неформальній
освіті. Ця процедура чітка, прозора та зрозуміла, що говорить про загальну відповідність даного критерію з
несуттєвими недоліками.

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.

Форми та методи навчання регламентуються «Положення про організацію освітнього процесу у ТДАТУ» за денною
та дуальною формами навчання: http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-
orhanizaciju-osvitnoho-procesu-2019-2_ostannye-1.pdf. Основними видами навчальних занять за ОП є: лекція;
лабораторне, практичне заняття, консультація. До методів навчання і викладання за ОП відносяться: пояснювально-
ілюстративний, практичний, наочний, словесний, проблемного викладання, евристичний, дослідницький та ін.
Форми, методи та ПРН, в залежності від специфіки кожної дисципліни, наведені в Силабусах.
http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/dyscypliny/. Практичні заняття часто відбуваються в дослідному саду ТДАТУ.
Під час карантину та за умов змішаного навчання університетом активно використовується освітній портал
http://оp.tsatu.edu.ua. Студентоцентризм, якого дотримуються в університеті, та кий підтверджено на фокус групах зі
студентами відображено у Положенні про організацію освітнього процесу у ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-osvitnoho-procesu-2019-2_ostannye-1.pdf Питання формування
освітнього простору обговорює студрада факультету http://www.tsatu.edu.ua/ate/vplyv-studentskoji-rady-fakultetu-ate-
tdatu-na-formuvannja-osvitnoho-prostoru/ Обранння методів, форм та викладання НПП проходить на основі
всебічного наналізу якості знань студентів та аналізу анкетування студентів
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwqk01qOi8Ojti7S5Ud9VmxROZmyX0x9uIbGqCXhiNnN96BQ/viewform ,
інформування про можливості індивідуальної освітньої траєкторії http://www.tsatu.edu.ua/ate/studosvitorija/.
Вектори побудови освітньої траєкторії допомагають студентам обрати тематичні кураторські години
http://www.tsatu.edu.ua/ate/kuratorska-hodyna-vektory-pobudovy-osvitnoji-trajektoriji-dlja-zdobuvachiv-vyshhoji-osvity-
fakultetu-ate/ студентами була відмічена тісна взаємодія з кураторами та їх підтримка у всіх схерах студентського
життя, пізнавальні квести http://www.tsatu.edu.ua/ate/piznavalnyj-kvest-vektory-pobudovy-osvitnoji-trajektoriji-dlja-
zdobuvachiv-vyshhoji-osvity-fakultetu-ate/. критерії та методи оцінювання оприлюднюються заздалегідь для всіх
видів робіт здобувача та контрольних заходів; у відносинах між здобувачами та викладачами присутня взаємна
повага, прагнення до діалогу; заохочення до навчання. В ОП визначено державний (кваліфікаційний іспит).

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).

За результатами зустрічі зі здобувачами освіти було встановлено, що їм своєчасно та в доступній формі надається
інформація щодо цілей, змісту та ПРН, порядку та критеріїв оцінювання; дана інформація є зрозумілою для
здобувачів освіти. Також, забезпечується безоплатний доступ НПП і здобувачів до інформаційних ресурсів,
потрібних для навчання. Навчання здійснюється у відповідності до Закону України «Про вищу освіту» та
регламентується Положенням про організацію освітнього процесу ТДАТУ, освітніми програмами та силабусами.
Інформація подана у профілі освітньої програми http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-
content/uploads/sites/41/opp_sv_20.pdf та у звіті самоаналізі є достовірна, об’єктивна, актуальна, своєчасна та
легкодоступна. Інформація про діяльність за ОП публікується на сайті, на сторінці кафедри у силабусах дисциплін
наведено перелік компетенцій згідно до ОП, які дисципліна забезпечує. Також з бесіди з НПП встановлено, що
кожен з них проводить ознайомлення з дисциплінами, які забезпечує. До початку навчального року формується
графік організації освітнього процесу http://www.tsatu.edu.ua/nv/hrafik-navchalnoho-procesu/, здобувачі отримують
доступ до електронних навчальний курсів (ЕНК) освітніх компонентів та особистих електронних кабінетів,
створених для організації індивідуального і групового навчання із використанням дистанційних Internet-технологій.
ЕНК та електронні кабінети, розроблені відповідно до Положення про електронний навчальний курс
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-enk-nakaz-114-od-2020.pdf, розміщуються
на освітньому порталі ТДАТУ http://оp.tsatu.edu.ua/. Терміни та час проведення різних видів навчальної роботи
регламентуються розкладами занять, графіками іспитів, графіками роботи екзаменаційних комісій, консультацій
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3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

Експертна група підтверджує поєднання навчання та досліджень і взаємодію між здобувачами вищої освіти та НПП
в частині опублікування тез доповідей здобувачів на конференціях різного рівня (вузівських, Всеукраїнських,
міжнародних) Під час бесід як зі студентами, які навчаються на освітній програмі так і з академічними персоналом
було підтверджено викладену у звіті самоаналізі інформацію щодо реалізації таких заходів як планування
досліджень, збір та обробка наукових даних у студентських наукових гуртках (з плодівництва - інноваційні технології
у плодівництві та виноградарстві; з рослинництва - органічні технології у рослинництві; з захисту рослин - сучасні
системи інтегрованого захисту сільськогосподарських культур та ін.) http://www.tsatu.edu.ua/hb/naukova-
dijalnist/naukovi-hurtky/; http://www.tsatu.edu.ua/hb/tag/studentska-naukova-robota/; студентські наукові
конференції, які організовують як на базі університету,так і в інших ЗВО аграрного профілю, зокрема у
Миколаївському, Херсонському, Вінницькому та інших http://www.tsatu.edu.ua/hb/vseukrajinska-naukovo-tehnichna-
konferencija-mahistrantiv-ta-studentiv-na-kafedri-plodoovochivnyctva-vynohradarstva-ta-biohimiji/;
http://www.tsatu.edu.ua/hb/naukova-dijalnist/naukovo-praktychni-konferenciji-ta-seminary-studentiv-ta-mahistrantiv/;
http://www.tsatu.edu.ua/naukova-konferencija-innovacijni-aspekty-vyrobnyctva-plodoovochevoji-produkciji-zibrala-
uchasnykiv-z-pivdnja-ukrajiny/; участь у Всеукраїнських конкурсах науково-дослідних робіт студентів за
спеціальностями https://drive.google.com/file/d/1pf3tZscPpaKNIV0H4xmqCv5Mo4uhOcdU/view; публікація наукових
праць студентів у збірниках https://drive.google.com/file/d/1nmpheW42409ci3EtBKH5PWk0T3f5j-4N/view; участь
студентів в конкурсах професійної майстерності в межах спеціальності http://www.tsatu.edu.ua/hb/na-kafedri-povbh-
vidbuvsja-konkurs-kraschyj-majster-obrizchyk-naprjamu-ahronomija-2018/. Студенти долучаються до виконання
наукової теми кафедри ПОВБХ «Розробка інтенсивних технологій виробництва плодоовочевої продукції у
відкритому ґрунті за умов сухого Степу України» (№0116U002733, керівник: к.с.-г.н., доцент Алексєєва О.М.)

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

Здійснюється підготовка та оновлення змісту ОК, передбачених навчальним планом. Це можна побачити при
порівнянні ОП 2019 та 2020 року затвердження. Додано дисципліни в ООК - Стандартизація та управління якістю
плодоовочевої продукції, Проектування технологічних процесів в плодоовочівництві і виноградарстві, Інтегрований
захист рослин (в комплексі з НП). На основі останніх наукових досягнень і сучасних практик розширюється зміст
силабусу, удосконалюється освітній контент, тощо. НПП оновлюють зміст ОК, включаючи в дисципліни найбільш
актуальні та новітні наукові досягнення у галузі та використання власного дослідницького досвіду, що можна
пересвідчитись при аналізі робочих програм дисциплін таких як: Загальне плодівництво - автор Ольга Алексєєва та
Павло Бондаренко; Розсадництво - Галина Нінова, Проектування технологічних процесів в плодоовочівництві і
виноградарстві - Анна Шкіндер-Барміна та решти дисциплін. Із бесіди з академічним персоналом ЕГ дізналася, що
перегляд, оновлення змісту та наповнення ОК є безперервним і постійним процесом. Це відбувається під час
круглих столів (http://www.tsatu.edu.ua/hb/kruhlyj-stil-z-ahrovyrobnychnykamy-schodo-obhovorennja-osvitnoji-
prohramy-sadivnyctvo-ta-vynohradarstvo), засідань кафедр, тощо а також дидактичних підходів, що набуваються
викладачами під час участі у конференціях та з’їздах http://www.tsatu.edu.ua/hb/naukova-dijalnist/konferenciji/, в
процесі роботи з науково-метричними базами даних Scopus, Web of Science,
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/6050/, повнотекстовими ресурсами Springer Nature
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/vidkrytyj-dostup-do-povnotekstovyh-resursiv-mizhnarodnoho-vydavnyctva-springer-
nature/, курсів підвищення кваліфікації, під час закордонних та виробничих стажувань тощо. Зміст освітніх
компонентів перевіряється відділом моніторингу якості освітньої діяльності http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-
monitorynhu-jakosti-osvitnoji-dijalnosti/polozhennja-pro-viddil-monitorynhu-tdatu/ Оновлення змісту навчальних
дисциплін відбувається регулярно на початку навчального року. Проте варто мабуть окреслити дати
використовуваних видань у списках літератури, що рекомендуються силабусами навчальних дисциплін, принаймні
для ряду технологічних дисциплін

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

Освітній процес за ОП передбачає тісний зв'язок навчання, викладання та наукових досліджень із
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО. У ЗВО функціонує відділ міжнародних зв’язків (http://www.tsatu.edu.ua/vmz/),
який надає інформацію про програми подвійного диплому http://www.tsatu.edu.ua/vmz/mizhnarodni-
prohramy/prohramy-podvijnoho-dyplomuvannja, так наприклад студенти ОП "Садівництво та виноградарство" можуть
реалізувати можливість отримання подвійного диплому в Програмі подвійного диплома від Університету Анхальта,
Німеччина (Hochschule Anhalt) на факультеті 1: сільського господарства і ландшафтного дизайну. Ще є три
програми подвійних дипломів, але вони можуть бути доступними для здобувачів вищої освіти на ОР "Магістр".
Постійно висвітлюється інформація про оголошені щорічні гранти http://www.tsatu.edu.ua/vmz/mizhnarodni-
prohramy/shhorichni-hranty , міжнародні наукові конкурси http://www.tsatu.edu.ua/vmz/mizhnarodni-
prohramy/mizhnarodni-naukovi-ta-studentski-konkursy/, тощо. Відділ міжнародних зв'язків ретельно моніторить
оголошення грантів і відкриття програм, налагоджує зв'язки з закордонними освітніми установами та все це
висвітлює широко на сайті університету http://www.tsatu.edu.ua/vmz/. Студенти ТДАТУ проходять закордонну
практику http://www.tsatu.edu.ua/vmz/students/programs/ на підприємствах Європи, Америки тощо (студент
Самсонов Д., був на ознайомчій практиці у Німеччині, відповідний наказ є у Відділі міжнародних зв’язків). НПП
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мають досвід участі у закордонних стажуваннях http://www.tsatu.edu.ua/hb/mizhnarodna-dijalnist/akademichna-
mobilnist-vykladachiv /, тренінгах в межах України із запрошенням закордонних фахівців
http://www.tsatu.edu.ua/hb/fahivci-kafedry-provely-zustrich-z-ekspertnoju-sluzhboju-ses /. Розпочата співпраця з
Поморською академією в Слупцьку (Польша) http://www.tsatu.edu.ua/hb/mizhnarodna-dijalnist/mizhnarodna-
spivpracja-z-navchalno-naukovymy-ustanovamy/ Експерт Герхард Фрік проводив експертну оцінку ОП «Садівництво та
виноградарство» щодо її інтеграції до міжнародного освітнього простору (підтверджено під час спілкування з
академічним персоналом, спікер д.с.г.н. Єременко О.А.)

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми і методи навчання та викладання сприяють досягненню заявлених у ОП цілей та ПРН і відповідають
принципам академічної свободи. Належний рівень інформованості здобувачі вищої освіти стосовно освітнього
процесу та можливостей академічної мобільності. Усім учасникам освітнього процесу ОП своєчасно надається
доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту, порядку та критеріїв оцінювання у межах ОК. Здобувачі вищої
освіти мають можливість розвивати необхідні компетентності та займатися науковою роботою.

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

Було відмічено у п.4.4 наявність застарілих літературних джерел у силабусах дисциплін, тому рекомендовано
частково оновити список рекомендованої літератури. Так як ОП "Садівництво та виноградарство" - молода, має
невелику кількість здобувачів, і практично відсутні приклади участі студентів у програмах академічної мобільності
тому рекомендуємо більше уваги приділяти участі здобувачів вищої освіти програмах академічної мобільності та
інших заходах ЗВО в напряму інтернаціоналізації діяльності та опрацювати можливість приймати на навчання
іноземних здобувачів

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Експертна група зазначає, що форми і методи навчання та викладання за ОПП дають можливість здобувачам вищої
освіти досягнути заявлених цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого
підходу та принципам академічної свободи. Недоліки можуть бути враховані та виправлені в найближчий час

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

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

Оцінювання знань студентів відбувається під час поточного, модульного, семестрового та підсумкового контролю
відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Таврійському державному агротехнологічному
університеті імені Дмитра Моторного (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-
orhanizaciju-osvitnoho-procesu-2019-2_ostannye-1.pdf). Під час інтерв’ювання здобувачів вищої освіти підтверджена
їх обізнаність щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання з усіх освітніх компонентів ОП. Здобувачі
вищої освіти зазначили, що про форми контрольних заходів та критерії оцінювання НПП повідомляють в усній
формі на першому занятті. Також, у робочих програмах ОК є ця інформація. Під час інтерв’ювання здобувачів
встановлено, що дистанційне навчання за ОП відбувається за допомогою електронного репозитарію
(http://elar.tsatu.edu.ua ), системи електронного (дистанційного) навчання (http://op.tsatu.edu.ua ) та платформи
Zoom. Інформація до здобувачів надходить вчасно та у формі доступній для опрацювання. Задля більшої
об’єктивності екзаменаторів у ЗВО існує практика проведення тестування в системі електронного навчання
поточного і підсумкового контролю, та залучення «зовнішнього» екзаменатора до підсумкового контролю, що
підтверджено інтерв’юванням здобувачів та НПП.
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2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

Підсумкова атестація здобувачів відбувається шляхом проведення атестаційного екзамену, що відповідає стандарту
вищої освіти спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство». Програма атестаційного екзамену розроблена та
заходиться в загальному доступі https://drive.google.com/file/d/1bBXhfoKilqsPCbqdRJ0abtK-xYbz6Yxi/view . Процес
атестації здобувачів вищої освіти наведено в Положенні про атестацію здобувачів вищої освіти в Таврійському ДАТУ
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-atestaciju-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity-v-
tdatu.pdf

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

Кожна робоча програма навчальної дисципліни інформує здобувачів про процедуру проведення контрольних
заходів. У ЗВО посеместрово проводиться моніторинг обізнаності студентів з процедурами проведення контрольних
заходів. За І семестр 2019–2020 н.р. рівень прозорості та чесності оцінювання на ОП становив 80%. При анкетуванні
здобувачів відділом МЯОД ТДАТУ встановлено, що зрозумілість й публічність критеріїв виставляння оцінок на ОП
становить 79,1%, а прозорість, зрозумілість і справедливість оцінювання 86,0%. Для вирішення конфліктних
ситуацій щодо контрольних заходів та форм оцінювання у ЗВО розроблене відповідне Положення
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/pologennya-pro-apelyaciu-rezultativ-PMK.pdf. Конфліктних
ситуацій, оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів в процесі зустрічей із здобувачами
та НПП не виявлено. Однак, в ході бесіди з радою студентського самоврядування було встановлено факт оскарження
контрольних заходів здобувачем вищої освіти іншої ОП. Даний конфлікт було врегульовано відповідно до
розробленого Положення. Провівши зустріч з студентською радою Таврійського ДАТУ, та освітнім омбудсменом
(Семеновим М.) університету встановлена участь студентської спільноти у заходах перевірки для вирішення
конфліктних ситуацій https://drive.google.com/file/d/1KpMPMTSlz0smCzp36w8yyzmE8_-Vpx77/view?usp=sharing .

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.

Для посилення справедливості процесу оцінювання, обґрунтованості набутої кваліфікації та захисту інтелектуальної
власності в ЗВО діє Антикорупційна програма ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/antykorupcijna-
prohrama-tdatu-2017-1.pdf; Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату серед
здобувачів вищої освіти в ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/86-od-2017-polozhennja-
pro-systemu-antyplahiatu-vtdatu-2017_merge.pdf тощо. Дотриманню основних засад академічної доброчесності
сприяє систематичне онлайн-опитування здобувачів
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffzgXkQ7g2jtIE4oFSTB3xmW9emg3p5cVxcIZW7EhpJwH8QA/viewform . В
ході бесіди з НПП було встановлено що усі праці (монографії, методичні розробки тощо) перед затвердженням
проходять процедуру рецензування та перевірку на плагіат. Під час опитування здобувачів за даною ОП
підтверджено розуміння здобувачами важливості дотримання академічної доброчесності. Фактично встановлено,
що перевірка робіт на плагіат проводиться центром інформаційних технологій і систем за допомогою ліцензованої
комп’ютерної програми сервісу перевірки на плагіат UNICHECK, а сама процедура є чіткою та зрозумілою для
здобувачів та всіх учасників освітнього процесу.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

До сильних сторін можна віднести: чітко структуровані критерії оцінювання, які вчасно доносяться студентам,
розвинену нормативно-правову базу щодо контрольних заходів та атестації здобувачів, порядку оскарження
результатів оцінювання; наявність технологічних можливостей для перевірки робіт на плагіат – договір із сервісом
Unicheck; використання сучасних технологій для проведення контрольних заходів. В Таврійському ДАТУ діє система
популяризації академічної доброчесності із поширенням інформаційних і просвітницьких матеріалів серед
здобувачів. Здобувачі та НПП можуть брати участь у тренінгах та інших заходах з питань академічної доброчесності.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.

У ЗВО розроблено чіткий механізм перевірки наукових робіт на плагіат. Однак, на думку ЕК доцільно було б
перевіряти наукові роботи на плагіат комп’ютерною програмою Unicheck безпосередньо на випусковій кафедрі, що
дасть змогу спростити дану процедуру для НПП та більш якісно опрацьовувати результати даної перевірки. ЗВО слід
в подальшому популяризувати засади академічної доброчесності стосовно навчальної та наукової роботи НПП та
здобувачів вищої освіти через тренінги, круглі столи, семінари, тощо.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОП та освітня діяльність за цією програмою відповідають Критерію 5, а виявлені недоліки, на думку експертів,
можуть бути усунуті найближчим часом, враховуючи те, що нормативна база стосовно питань проведення
контрольних заходів, а також академічної доброчесності у ТДАТУ розроблена, є доступною, чіткою та зрозумілою і
гарант ОП разом з академічним персоналом наразі докладають чимало зусиль до мінімізації зазначених недоліків.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Експертною групою були вивчені дані таблиці 2 «Зведена інформація про викладачів ОП» проаналізована
публікативна активність та тематики роботи викладачів задіяних на ОП, та інформація отримана під час співбесіди з
академічним персоналом та здобувачами вищої освіти, щодо аналізу професійної та академічної відповідності
викладачів, задіяних в реалізації ОП. Всього на ОП задіяно 22 викладачі з яких 4 (18%) працюють за сумісництвом,
при цьому на ОП відсутні у якості викладачів доктори наук за спеціальністю, 11 (50 %) кандидатів наук, доцентів.
Встановлено, що НПП відповідають дисциплінам, які викладають, що забезпечує досягнення визначених ОП цілей
та ПРН. НПП проходять підвищення кваліфікації або стажування (в результаті чого отримують свідоцтва або
довідки) інформація про підвищення кваліфікації чи стажування знаходиться у відкритому доступі на сторінках
кафедри http://www.tsatu.edu.ua/hb/people/ та відображена у зведеній таблиці. Слід зазначити, що у багатьох НПП
останнє підвищення кваліфікації відбулося у вересні 2020 року. З інтерв'ювання адміністрації ЗВО, ЕГ зробила
висновок, що керівництво ТДАТУ опікується кадровим забезпеченням ОП, які провадяться у ньому. Зі слів ректора
університету В.М. Кюрчева вони всіляко підтримують НПП та мотивують до підвищення кваліфікації та статусу
через написання кандидатських та докторських робіт, так як відсутність докторів наук за спеціальністю 203 не
дозволяє поки що відкрити ОП «Садівництво та виноградарство» на ОР «Магістр».

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

У ТДАТУ діє процедура конкурсного добору викладачів , здійснюється вона згідно з «Положенням про проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад або обрання за конкурсом НПП ТДАТУ» (
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/polozhennja-pro-provedennja-konkursnoho-vidboru-pry-zamishchenni.pdf
) . Конкурс на заміщення вакантних посад оголошується згідно до чинного законодавства, відомості про вакантні
місця розташовує відділ кадрів на сайті університету та інших засобах масової інформації. При проведенні конкурсу,
вияснено при бесіді під час онлайн зустрічі, конкурсна комісія перевіряє наданий пакет документів НПП, оцінюють
його здобутки та відповідність ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, також зі слів ректора Кюрчева
В.М., проводять співбесіду на виявлення особистісних якостей та фахової підготовки здобувача посади, якщо це нова
людина, або аналізують проведену роботу і отримані досягнення за попередній період (контракт), якщо це вже
штатний працівник За словами начальника відділу кадрів Терещенко А.В. оцінка рівня професійної кваліфікації й
особистісних якостей претендента проводиться шляхом співбесіди після вивчення поданої претендентом заяви і
доданих до неї документів. Загальна процедура конкурсного добору підсумовується підписанням контракту, який
передбачає виконання відповідної навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи. В результаті бесід з
академічним персоналом, виявлено, що процедури конкурсного добору викладачів, у цілому, є прозорими та
дозволяють забезпечити необхідний рівень професіоналізму претендентів на заміщення вакантних посад за ОП.
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3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.

Експертна група відзначає, що під час реалізації освітнього процесу ЗВО залучає роботодавців, це підтверджено під
час зустрічі з роботодавцями. У форматі організації ОП роботодавці, як зовнішні стейкхолдери запрошуються до
обговорення проектів ОП та беруть участь у онлайн опитуванні роботодавців
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi1fN6ge-VMl8NWMWf-uldLiObUeIfCjhZrfNGQeT3iFsnHA/viewform ,
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/monitorynh-robotodavciv-sv.pdf , залучаються до
проведення «Круглих столів» http://www.tsatu.edu.ua/hb/kruhlyj-stil-z-ahrovyrobnychnykamy-schodo-obhovorennja-
osvitnoji-prohramy-sadivnyctvo-ta-vynohradarstvo/, ця практика в університеті триває вже не перший рік, адже
рішення про відкриття даної ОП також приймали разом з роботодавцями. Роботодавці залучені до проведення
аудиторних та позааудиторних занять, кураторських годин, семінарів http://www.tsatu.edu.ua/ate/zustrich-studentiv-
fakultetu-ate-z-predstavnykamy-zaporizkoji-firmy-kisson /. До викладання дисципліни "Загальне плодівництво" на ОП
"Садівництво та виноградарство" залучено головного агронома ТОВ «Агролюкс» пана Більського Андрія - додаткову
бесіду з яким ГЕ мала під час резервної зустрічі, так як під час основної зустрічі у А.М. Більського були технічні
проблеми зі зв’язком. На ОП, яка акредитується є практика постійного залучення роботодавців до освітнього
процесу під час навчальних та виробничих практик, відвідування господарств та установ, значну допомогу в
організації виїздів на виробництво здійснював Український проект бізнесрозвитку плодоовочівництва, який сприяє
активізації й самих роботодавців до участі у освітніх процесах. У сучасних виробничників та роботодавців, на
поточному етапі становлення та розвитку плодоовочевого сектору України, спостерігається зацікавленість до участі
у функціонуванні освітніх програм, так як це дає їм змогу відібрати собі в команди на існуючі робочі місця
найкращих студентів (http://www.tsatu.edu.ua/hb/naukova-dijalnist/spivpracja). Зазначений факт підтвердився при
он-лайн зустрічі зі стейхолдарами, де вони засвідчили факти співпраці та їх участі в освітньому процесі, а також ті
питання, які ще потребують вирішення, зокрема і підвищення методологічної бази дуальної освіти, на їхню думку.

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

До аудиторних занять на ОП "Садівництво та виноградарство" деканат факультету АТЕ та гарант ОП залучають
професіоналів практиків, які є визнаними в області та на території регіону, це підтверджено на зустрічі як зі
здобувачами освіти, так і з академічними персоналом, на даному аспекті наголошував т.в.о. гаранта. Окрім того цей
факт досить широко висвітлюється на сайті ЗВО. З відомостей самооцінювання та фактів отриманих під час
спілкування зі студентами, практиками здійснюється висвітлення та показ і супровід технології вирощування та
розмноження садивного матеріалу (саджанці винограду та черешні для ННЦ ТДАТУ), ознайомлення з
інтенсивними технологіями ведення саду кісточкових культур, основні принципи вирощування рослин в умовах
закритого ґрунту, виробництва овочів (http://www.tsatu.edu.ua/hb/vykladachi-kafedry-povbh-ta-studenty-specialnosti-
sadivnyctvo-ta-vynohradarstvo-prosluhaly-lekciju-z-tehnolohiji-vyroschuvannja-sparzhy/) способи та технології
вирощування грибів. З бесід зі здобувачами освіти та з аналізу сайту виявлено постійне проведення екскурсій
http://www.tsatu.edu.ua/hb/ekskursija-studentiv-specialnosti-sadivnyctvo-i-vynohradarstvo-na-melitopolsku-doslidnu-
stanciju-sadivnyctva-imeni-m-f-sydorenka-is-naan; http://www.tsatu.edu.ua/hb/2659/; виставок
(http://www.tsatu.edu.ua/hb/novi-vrazhennja-vid-specializovanoji-vystavky-ahrotehservis-2019) днів практичної
підготовки організованих UHBDP. У штаті кафедри плодоовочівництва, виноградарства та біохімії ТДАТУ працюють
співробітники Мелітопольської ДСС ІС НААН к.с.г.н. Толстолік Л.М(Селекція та сортовивчення плодоовочевих
культур)., к.с.г.н. Шкіндер-Барміна Г.М. (Помологія), к.с.г.н. Бондаренко П.Г. (Спеціальне плодівництво,
Програмування урожаю, Плодівництво та виноградарство).

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

У ТДАТУ адміністрацією проходить стимулювання та сприяння професійному розвитку та зростанню академічного
персоналу. Для цього передбачене і розроблене та введене в дію положення Про підвищення кваліфікації та
стажування НПП Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» від
26.12.2019 р. (http://www.tsatu.edu.ua/ipod/pisljadyplomna-osvita/polozhennja). При спілкуванні з академічним
персоналом встановили, що на кафедрах складають графіки проходження стажувань та підвищення кваліфікації,
для підвищення кваліфікації у ТДАТУ діє власний інститут підвищення кваліфікації ТДАТУ
http://www.tsatu.edu.ua/ipod/pro-instytut. Підтримується практика підвищення кваліфікації в інших ЗВО, наукових
установах, державних та недержавних організаціях як в Україні, так і за її межами. Про обов'язкове підвищення
кваліфікації та педагогічної майстерності під час зустрічей з НПП , відмітила Єременко О.А та Розова Л.В., вони
довели до відома ЕГ, що доценти Колесніков М.О.
(https://drive.google.com/file/d/1by_bA3xM9Yhh_82oUiQPsaVRQJF0N39k/view), Нінова Г.В.
(https://drive.google.com/file/d/19IH0RUyOMbEI0Mqxtw2mipDN5bvW9R3T/view) пройшли стажування в Ізраїлі (в
межах функціонування UHBDP за напрямком плодівництво та овочівництво), а також Нінова Г.В. та Алексєєва О.М.
пройшли стажування в дорадчий службі Польщі
(https://drive.google.com/file/d/1lKaGWiJLsfMFF_1D47fNsxIMyricFfcH/view,https://drive.google.com/file/d/11nlG8c8M
UILF0KrHuGdKCJgvSdikgp8b/view ). Значну увагу приділяють підвищенню педагогічних компетентностей, їх
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набуття у ТДАТУ здійснюється у Вищій школі педагогічної майстерності http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-
monitorynhu-jakosti-osvitnoji-dijalnosti/vyscha-shkola-pedahohichnoji-majsternosti/plan-roboty/. Влітку 2020 року
після послаблення карантинних заходів викладачів та методисти приймали участь у тренінгу з брейнштормінгу (з
бесіди з НПП). Про підвищення кваліфікації викладачів свідчать і дані таблиці 2 звіту самооцінювання.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Експертна група встановила, з інтерв'ювання різних фокус-груп, що у ЗВО створена та діє система заохочення НПП,
як зазначив ректор університету Кюрчев В.М., це в першу чергу передбачено Колективним договором між
адміністрацією та профспілковим комітетом ТДАТУ на 2020-2021 рр. http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/kolektyvnyj-dohovir-2017-2019-rik-1.pdf, та його кадровою політикою. Інформацію підтвердили
голова профспілкової організації та безпосередньо викладачі, які приймали участь у зустрічах з ЕГ. Ректор та голова
ПФО повідомили, що види заохочення у ТДАТУ є матеріальні у вигляді надбавок та премій, а також нематеріальні
такі як грамоти, подяки з нагоди професійних свят та пам’ятних дат, хочемо зазначити, що нематеріальні та
матеріальні заохочення в ТДАТУ стосуються усіх категорій працівників ННП та ОНП. Пр Преміювання членів
колективу ТДАТУ ім. Дмитра Моторного відбувається згідно до чинного законодавства й діючого „Положення про
преміювання” ( http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/polozhennja-pro-premijuvannja-pracivnykiv-tdatu-
2020.pdf). Ректор розповів, що надбавки до окладів нараховуються у відповідності до рейтингового оцінювання, за
публікації у виданнях індексованих в наукометричних базах Scopus та WofS. Окрім грошових виплат у ЗВО
відбувається виділення путівок до спортивно- оздоровчого комплексу «Салют», а для дітей співробітників
відшкодовується 50% вартості путівки до дитячих оздоровчих закладів. в університеті існує традиція придбання
новорічних подарунків для дітей, як співробітників так і студентів денної форми навчання, при їх наявності та
поданні відповідних відомостей до профспілки. Зі слів Володимира Миколайовича Кюрчева, дуже важливо у цей
непростий для всіх час заохочувати та підтримувати весь колектив. Ця інформація була підтверджена при
проведенні відкритих зустрічей з керівництвом, академічним персоналом та представниками різних підрозділів
університету під час зустрічей № 1, 5 та 6 (програми візиту). Ректор вважає, що у такий складний час підтримка та
заохочення співробітників має носити регулярний характер.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Наявна відповідність академічної та професійної кваліфікації НПП цілям та ПРН. Викладачі систематично
проходять курси підвищення кваліфікації та стажування. Широке залучення роботодавців до освітнього процесу.
Наявність системи преміювання (матеріальне та моральне) викладацького складу до розвитку професійної
майстерності.

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

До слабких сторін ОП «Садівництво та виноградарство» варто віднести академічний склад групи забезпечення, який
для подальшого розвитку потребує наявності докторів наук, професорів за спеціальністю 203 «Садівництво та
виноградарство». Рекомендуємо керівництву стимулювати до написання наукових робіт на здобуття доктора с.г.н. за
спеціальністю 203 працівників зі значним науковим доробком, таких як Колесніков М.О., Розова Л.В., Іванова І.Є та
ін., а також під час оголошення конкурсу зробити фокус саме на таку категорію НПП

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Професійна та академічна кваліфікація викладачів відповідає переліку дисциплін, які забезпечують досягнення
ПРН за ОП. Викладачі володіють необхідними компетентностями з дисциплін, що викладають. Кадрова автономія
ЗВО регулюється чинними внутрішніми положеннями відповідно до українського законодавства та провадження
освітньої діяльності на освітньому рівні бакалавр.
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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.

Здобувачі першого рівня вищої освіти ТДАТУ, зокрема за ОП 203 «Садівництво та виноградарство» опановують
професійну освіту в умовах вільного доступу до інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для
ефективного перебігу освітнього процесу. Фінансові потреби ОП забезпечуються за рахунок коштів державного
бюджету та спецфонду, що було підтверджено у ході онлайн-візиту № 1. Для забезпечення якості підготовки
фахівців за ОП «Садівництво і виноградарство» ТДАТУ має достатні фінансові та матеріально-технічні ресурси.
Взірцевою характеристикою є те, що в публічному доступі на сайті ЗВО представлено огляд інфраструктури
http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/nam-85/infrastruktura/, що дає унікальну можливість ознайомитися
абітурієнту перед вступом. Матеріально-технічне забезпечення є достатнім для реалізації ОП, про що свідчать
результати огляду експертною групою відеоматеріалів технічної бази ЗВО https://www.youtube.com/watch?
v=tjE2QHUWUiM під час онлайн-зустрічі «Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації
ОП», поновлюється мультимедійним обладнанням, інструментами та приладами, які сприяють досягненню ПРН.
Матеріально-технічне забезпечення на ОП посилюється залученням до освітнього процесу інфраструктури МДСС
імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН через роботу філії кафедри. Досягнення визначених ОП цілей та ПРН забезпечується
діяльністю кафедральних лабораторій, комп’ютерного класу, навчальних аудиторій, які обладнані відповідно до
потреб ОП. Освітній процес та навчальну діяльність студентів за ОП забезпечують навчальні лабораторії кафедри:
«Лабораторія з плодоовочівництва», лабораторії з хімії, «Науково-дослідна лабораторія з фізіології та біохімії
сільськогосподарських культур». Регламентовані методичними вказівками «Положення про атестацію навчальних
лабораторій в ТДАТУ». Матеріали та обладнання, які використовуються в освітньому процесі сертифіковані та
відповідають вимогам. В ЗВО створено всі необхідні умови для проведення досліджень та отримання практичних
навиків зокрема: у ННЦ ТДАТУ, де є сад, виноградник, плодовий розсадник, дослідне поле кафедри, дослідні
теплиці. Також, наукові дослідження здобувачі-бакалаври проводять на підприємствах різних форм власності
(згідно наявних договорів). У ЗВО функціонує наукова бібліотека, наповнення фондів якої відповідає потребам
освітніх компонент ОП. Для підвищення пізнавальної активності ЗВО залучаються до проєктів кафедри
http://www.tsatu.edu.ua/hb/proekty-kafedry/ для комфортного навчання пропонується довідниковий матеріал
http://www.tsatu.edu.ua/hb/proekty-kafedry/ahronomichni-kalkuljatory/. Учасники навчального процесу за ОП мають
вільний доступ як до фондів, електронних каталогів, наукової бібліотеки, так і до репозиторію, НМБ Scopus та Web
of Science. На кафедрі плодоовочівництва, виноградарства та біохімії (далі ПОВБХ) та по університету передбачені
комп'ютерні класи для роботи студентів. Обсяг та якість ресурсів є в повній мірі відповідним змісту та цілям ОП.

2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.

Під час онлайн зустрічей № 2, 3 та № 5 на платформі програми ZOOM з фокус-групами було підтверджено, що ЗВО
забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до інфраструктури та ресурсів, які необхідні для
навчання, викладання та проведення наукової діяльності в межах ОП. Викладачі та студенти можуть безкоштовно
користуватися бібліотекою, комп’ютерами, Wi-Fi та рештою складових матеріально-технічного забезпечення ЗВО.
Бібліотечні фонди університету та випускової кафедри в достатній мірі забезпеченні фаховою навчально-
методичною літературою та сучасними періодичними виданнями. Здобувачі вищої освіти та НПП мають можливість
користуватися лабораторним обладнанням, використовувати потенціал саду, винограднику, плодового розсаднику,
дослідними теплицями, дослідного поля кафедри. НПП і здобувачі вищої освіти мають вільний та безоплатний
доступ до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, в тому числі і до бази даних Scopus та Web of
Science.

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.

Стратегія розвитку ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/stratehija-tdatu.pdf повною мірою
регламентує безпечність життя та здоров’я усіх учасників освітнього процесу, що проходить у ЗВО. В Університеті
функціонує інститут кураторства, що було підтверджено підчас онлайн-зустрічі зі здобувачами та ННП.
Академічний персонал за ОП дотримуються принципу студоцентрованного навчання та партнерського
впровадження освітнього процесу. У процесі огляду портфоліо під час онлайн-зустрічі «Огляд МТ бази, що
використовується під час реалізації ОПП» лабораторій, навчальних аудиторій, бібліотеки та будівлі ЗВО в цілому,
було підтверджено, що освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти. Висвітлена
інформація у звіті самоаналізу 203 ОП «Садівництво та виноградарство», щодо згідно затвердженого Положення
про організацію роботи з ОП та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в закладах освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18 в ТДАТУ проводяться інструктажі з БЖ з усіма ЗВО. Так, під час
онлайн-огляду корпусу № 5 було відмічено факт наявності вогнегасників, піску, водяних гідрантів. Під час онлайн-
зустрічі зі студентами (зустріч № 2) та НПП (зустріч № 5) виявлено, що вони ознайомлені з особливостями роботи в
аудиторіях, лабораторіях, комп'ютерних класах, під час проходження навчальних та виробничих практик,
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проживання в гуртожитку, а також у разі виникнення аварійних ситуацій. В ТДАТУ працює система підтримки
психолога-консультанта, (http://www.tsatu.edu.ua/praktychnyj-psyholoh/). Також функціонує «Скринька довіри».

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

В ЗВО налагоджена система комунікації зі студентами, за допомогою інституту кураторства
(http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/kuratorstvo/). Розклад занять постійно знаходиться на сайті університету
(http://www.tsatu.edu.ua/nv/rozklad-zanjat/). Для здобувачів ВО, які навчаються за індивідуальним графіком або
мають особливі потреби застосовується дистанційна форма навчання за допомогою освітнього порталу
http://op.tsatu.edu.ua, навчально-інформаційного порталу ТДАТУ http://nip.tsatu.edu.ua/ та соціальних мереж
(https://www.facebook.com/pvbtsatu), інстаграм та деяких месенджерів (Viber-чати академічних груп). В ЗВО добре
практикується проведення НПП консультацій http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/hrafik-konsultacij/.
Консультативна підтримка надається кураторами, викладачами та завідувачем кафедри, співробітниками деканату,
відділом зв’язку з виробництвом, міжнародним, юридичним відділом, медпунктом, штатним психологом та ін.
Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти надається профспілковим комітетом ТДАТУ, студентською радою та
деканатом. Високий рівень автономії має Студентське самоврядування ТДАТУ
(http://www.tsatu.edu.ua/ate/studentstvo/studentske-samovrjaduvannja/). Відповідно до цього студентське
самоврядування ТДАТУ вирішує такі питання: сприяє вирішенню конфліктних ситуацій, клопоче про фінансову
допомогу, бере участь у благодійних заходах, долучається до перегляду ОП, що було підтверджено у ході відповідних
зустрічей. Роботу студентського самоврядування регламентує Положення про студентське самоврядування у ТДАТУ
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/polozhennja-pro-studentske-samovrjaduvannja-u-tdatu-1.pdf та
колдоговори. Інформаційне забезпечення передбачає безоплатний доступ до ресурсів та мережі Інтернет
http://www.tsatu.edu.ua/tzznpi/, новин університету та випускової кафедри http://www.tsatu.edu.ua/hb/novyny/.
Студентам надається організаційна підтримка у вирішенні адміністративних та організаційних питань навчання та
побуту. З метою створення здорового морально-психологічного середовища для здобувачів вищої освіти регулярно
(планово і позапланово) проводяться конференції, семінари та зустрічі, наприклад зустріч з ректором
http://www.tsatu.edu.ua/ate/zustrich-rektora-tdatu-zi-studentamy-fakultetu-ate/. На сайті розміщено діючі онлайн-
анкетування з якості ОП та організації освітнього процесу для здобувачів ВО, випускників, роботодавців, викладачів
(https://bit.ly/2Hi48em). Також з якості викладання дисциплін та доброчесність. Процедуру регламентує Положення
про опитування учасників освітнього процесу в ТДАТУ https://bit.ly/3318LBr. Результати проведеного анкетування
щодо рівня задоволеності здобувачів ВО методами навчання та викладання, а також освітньою, організаційною,
інформаційною, та відповіді студентів під час зустрічі підтверджують, що здобувачі вищої освіти задоволені рівнем
підтримки, який забезпечує ЗВО http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/monitorynh-anketa-
zdobuvachiv-sv.pdf

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

У ТДАТУ дотримуються принципів Конвенції про права осіб з інвалідністю, щоб попередити та уникнути
дискримінації, фізичних і соціальних бар’єрів в академічній комунікації, відповідно це регламентує «Положення
про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку,
інших маломобільних груп населення під час перебування на території ТДАТУ» (https://bit.ly/3332dlM).
Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни знаходиться за посиланням – http://nip.tsatu.edu.ua, який
функціонує на базі платформи Moodle. У ЗВО створені достатні умови для реалізації права на освіту особами з ООП,
це підтверджують фокус-групи зустрічей № 2, 3 та огляд інфраструктури університету. Для осіб з ООП усі навчальні
корпуси обладнані пандусами. У висотному корпусі №2 функціонують 3 ліфти. Для цієї категорії створені певні
умови для навчання, зокрема, к.№ 5 оснащений кнопкою оперативного виклику, пандусом, інформаційною
таблицею Брайля тощо. За ОП 203 «Садівництво і виноградарство» здобувачі з особливими освітніми потребами
відсутні, але Університет в повному обсязі забезпечує доступ до дистанційної форми навчання через використання
освітнього порталу http://op.tsatu.edu.ua, доступ до репозитарію http://elar.tsatu.edu.ua, цей факт підтверджено у
ході онлайн-зустрічей зі здобувачами, студентським самоврядуванням та ННП. Для забезпечення прав на освіту
ООП поза межами університету, передбачено дистанційні форми індивідуального навчання відповідно до
«Положення про дистанційне навчання в ТДАТУ» (https://bit.ly/2UFHr7b), що також характеризує особливості
забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної
кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду
та характеру занять, тощо відповідно до їх здібностей. Тимчасовий порядок дистанційної сесії https://bit.ly/35JTaYD.
Дистанційна ФН передбачає постійний контакт здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП, з викладачами
застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соцмережі та через системи освітніх порталів. Усі веб-ресурси
для зареєстрованих учасників освітнього процесу за ОП є у вільному доступі на безоплатній основі(«Положення про
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ТДАТУ https://bit.ly/3pLQYb3. У ході онлайн-опитування
№ 5 викладачів було з’ясовано, що у ЗВО можливо оформити індивідуальний графік навчання, якщо цього
вимагають відповідні причини. Питаннями призначення соціальної стипендії займається стипендіальна комісія
ЗВО, діяльність якої регулює «Положення про порядок призначення і виплати стипендії студентам ТДАТУ
(https://bit.ly/32XAXEX). Під час спілкування зі студентами (№2), викладачами (№5), адміністрацією (№1) та
представниками структурних підрозділів (№7) показало, що здобувачі вищої освіти мають високий рівень довіри до
свого ЗВО.
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6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

Політика ЗВО спрямована на попередження конфліктних ситуацій (сексуальні домаганнями, дискримінацію та
корупцію). Керівництво Університету сформувало процедури вирішення конфліктних ситуацій для учасників
освітнього процесу в Антикорупційній програмі ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/antykorupcijna-
prohramatdatu-2017-1.pdf, а також важливо відзначити, що розроблено план заходів запобігання та протидії корупції
в ЗВО http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/protydijakorupciji/plan-zahodiv/. В ЗВО діє «Положення про розгляд
студентських звернень та скарг у ТДАТУ» https://bit.ly/3fiMrry. Затверджено Порядок процедури врегулювання
конфліктних ситуацій та розгляду скарг, пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією
серед учасників освітнього процесу ТДАТУ. Юридична служба забезпечує інформаційно-консультативною
підтримкою щодо попередження сексуальних домагань. У наданих ЗВО документах зазначено, що освітня діяльність
університету базується на принципах дотримання демократичних цінностей свободи, справедливості, рівності прав і
можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації; відкритості та прозорості. Для профілактики
конфліктних ситуацій в ЗВО, зокрема ОП 203 «Садівництво та виноградарство» постійно проводиться моніторинг
на рівні академічних груп, навчальних курсів, кафедр, факультету та проводяться студентські антикорупційні
форуми. Проводяться лекції щодо запобігання та вирішення кризових явищ, зокрема дискримінацією за будь-якою
ознакою, сексуальним домаганням корупцією тощо. У ході онлайн-зустрічей зі НПП № 5, студентами (№2) та
представниками студентського самоврядування (№3) було з’ясовано, що вони є обізнаними стосовно процедур
вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних з сексуальними домаганнями, фактами не доброчинності,
хабарництва, порушення правил поведінки, дискримінацією та корупцією. Систематично проводиться опитування
ЗВО з приводу можливих фактів корупції в ТДАТУ у форматі анонімного анкетування. У межах ОП скарг пов’язаних
з дискримінацією за будь-якою ознакою, сексуальним домаганням чи корупцією не надходило.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Взірцевість ОП 203 «Садівництво та виноградарство», полягає в сприянні формуванню ціннісного ставлення до
свого краю, його природної спадщини; компетентнісного підходу до продовольчих проблем та попиту регіону;
здатності впроваджувати нові технології у садівництві та виноградарстві в сільськогосподарській діяльності регіону.
Цьому сприяє матеріально-технічне забезпечення навчального процесу за ОП 203 «Садівництво та
виноградарство», яка постійно поновлюється мультимедійним обладнанням, інструментами та приладами, очними
матеріалами. Варто відзначити, що всі необхідні для навчання та викладання ресурси знаходяться у вільному та
безоплатному доступі для всіх учасників освітнього процесу. Доступ до інформаційних ресурсів та інфраструктури
для студентів та працівників є безкоштовним. В університеті сформований сприятливий морально-психологічний
клімат, який не сприяє появі та поширенню складних конфліктних ситуацій. Варто відзначити гарну практику, що
розроблено план заходів запобігання та протидії корупції. Приділяється увага студентам з особливими потребами,
що було підтверджено в результаті зустрічей № 2 та № 3.

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

-

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Повна відповідність вимогам критерію 7. Університет пропонує гарну практику публічного доступу на сайті ЗВО до
огляду інфраструктури, що дає унікальну можливість ознайомитися абітурієнту перед вступом. Взірцевою
характеристикою є те, що для осіб з особливими освітніми потребами створені умови для навчання, навіть задіяна
інформаційна табличка Брайля.
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розробки, обґрунтування, затвердження, моніторинг у процесі реалізації та періодичний перегляд
освітньої програми у ТДАТУ регламентують: Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (стаття 44.
Акредитація освітньої програми); Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (стаття 10. Стандарти
вищої освіти, стаття 25. Акредитація освітньої програми); Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №
1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»; Наказ МОН від
11.07.2019 р. №977 «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти». Положення «Про освітні програми в ТДАТУ», Положення про проєктні групи з
розроблення, започаткування та супроводження освітніх програм у Таврійському державному агротехнологічному
університеті https://bit.ly/3fhufyy. Згідно цих положень перегляд освітніх програм відбувається за результатами їх
моніторингу. Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм, формулюються як результат зворотного
зв’язку з науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти, випускниками і роботодавцями, а також
з урахуванням прогнозування розвитку галузі та потреб суспільства. Проєкти освітніх програм зі змінами
оприлюднюються на офіційному сайті Університету для громадського обговорення https://bit.ly/3nHOh8I, після
чого проходять доопрацювання з врахуванням отриманих пропозицій, зауважень та рекомендацій. Сама система
внутрішнього забезпечення якості освіти в ЗВО передбачає щорічний моніторинг та періодичне оновлення освітніх
програм підготовки здобувачів вищої освіти. Внесення змін до освітніх програм ухвалюється вченою радою
університету. У 2020 р. відповідно до розвитку спеціальності, галузевого та регіонального контексту ринку праці, а
також врахувавши інтереси стекхолдерів переглянули та відредагували мету ОП та перелік обовязкових компонентів
ОП. Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ТДАТУ за здійснення
процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти несуть відповідальність: Вчена рада ТДАТУ, кафедри,
факультети, відділ моніторингу якості освітньої діяльності, органи студентського самоврядування,
профорієнтаційний відділ, відділ міжнародних відносин, відділ зв’язків з виробництвом, відділ аспірантури,
науково-методичний центр, центр інформаційних технологій і систем, інститут підвищення кваліфікації. В ЗВО
раціонально здійснений розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти, налагоджено співпрацю між різними
структурними підрозділами Університету в процедурі внутрішнього забезпечення якості освіти. Модель управління
якістю освітньої і наукової діяльності у ТДАТУ наведена на офіційному веб-сайті ТДАТУ https://bit.ly/3pFG3j0.

2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.

Участь студентів та органів СС, ради роботодавців і асоціації випускників у роботі системи є нормативно
врегульованою. Процедура розробки, затвердження, моніторингу та перегляду ОП регулюється Положенням про
ОП в ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-osvitni-prohramy-v-tdatu-
2019-1.pdf та регламентується Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ТДАТУ
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-2.pdf. Положення про проєктні
групи з розроблення, започаткування та супроводження ОП у ТДАТУ. Сама система ВЗЯО в університеті передбачає
щорічний моніторинг та періодичне оновлення ОП. Роботодавці, учасники академічної спільноти, здобувачі ВО та
органи студентського самоврядування, випускники ТДАТУ, відділ моніторингу якості освітньої діяльності
https://bit.ly/36S8CBh залучені до процедури перегляду ОП. У ході інтерв’ю здобувачі освіти (№2, №3) та викладачі
(№ 5) підтвердили факт проведення анкетувань змісту ОП та процедур забезпечення її якості. Збір інформації від
здобувачів ВО за ОП відбувається через онлайн опитування https://bit.ly/36QaBpS. В ЗВО діє Положення про
опитування в ТДАТУ https://bit.ly/3m7bv7G. Студенти мають можливість надсилати пропозиції та зауваження щодо
змісту ПНД та змісту ОП на електронну адресу факультету АТЕ. У ході зустрічі № 3 з фокус-групою також було
з’ясовано, що представники органів студентського самоврядування є членами Вченої ради факультету й
Університету, на якій вона затверджується. ОП Садівництво та виноградарство була затверджена у 2016 р. У 2018-
2019 н.р. проведена модернізація ОП та навчального плану у зв'язку із затвердженням Стандарту вищої освіти за
спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство»: внесені зміни до форми ОП, матриць, компетенцій тощо. За
пропозиціями з боку студенів http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systemazabezpechennja-jakosti-vyschoji-
osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/, згідно протоколу № 1 від 23.12.2019 р.
http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/protokol_students_koho_samovrjaduvannja_po_sv.pdf було
перенесено дисципліну «Основи наукових досліджень» з циклу ПП у цикл дисциплін за вибором студента та з 3
курсу на 2 курс; дисципліну «Загальне плодівництво» перенести з 2 курсу на 3 курс у зв'язку з необхідністю знань з
інших дисциплін та інше. На сайті кафедри у розділі Практика – Виробнича подано Перелік баз практик для
проходження виробничої практики за спеціальністю 203 https://bit.ly/3pJqvL7. В 2020 р. була представлена нова
концепція ОП. При цьому відбулись зміни у складі проєктної групи, залучено здобувачі ВО та виробничники.
Проєктною групою були враховані пропозиції та зауваження стейкхолдерів, академічної спільноти
https://bit.ly/3pJBPXH. На кафедрі ПОВБХ впроваджується дуальна освіта у відповідності до Положення про
порядок організації та проведення дуального навчання в ТДАТУ
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3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

Удосконалення ОП відбувається через залучення роботодавців до формування компетентностей та ПРН згідно з
Положенням http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-2.pdf. Думка
роботодавців враховується через онлайн опитування http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/monitorynh-robotodavciv-sv.pdf, результати анкетування; виділяють основні чинники, які
найбільше впливають на професійну діяльність фахівця та його кар'єрне зростання: «вміння логічно мислити,
робити правильні висновки, послідовно і обґрунтовано висловлювати особисту думку», «розв’язання проблем»,
«здатність застосовувати знання на практиці». Згідно аналітичного звіту https://bit.ly/362UNAA, через запити та
звернення, участь у круглих столах http://www.tsatu.edu.ua/hb/kruhlyj-stil-z-ahrovyrobnychnykamy-schodo-
obhovorennja-osvitnoji-prohramy-sadivnyctvo-ta-vynohradarstvo/. На підставі обговорень всі зауваження та пропозиції
заносяться до протоколів https://bit.ly/35NyNtx. Відповідно до протоколу № 2 від 26.05.2020 засідання КС
«Актуальні проблеми та стратегія розвитку спеціальності «Садівництво та виноградарство» роботодавці висловили
свої рекомендації, зокрема: Каліман С. А. директор ТОВ «Таврія Скіф» запропонував зменшити аудиторне
навантаження на дисципліни «Грунтознавство з основами геології», «Землеробство з основами гербології», а
години перевести для «Овочівництва» та «Овочівництва закритого ґрунту»; Гринців І. директор ТОВ «ВКФ
«Мелітопольська черешня» акцентував увагу на підготовці садівників та виноградарів з вузькопрофільною
спеціалізацією; Сенін В.В. директор Мелітопольської ДСС ім. М.Ф. Сидоренка ІС НААНУ наголосив на поєднанні
теорії та практики»; Глущенко С.А. спеціаліст з розвитку плодоовочевого ринку ГО «Рада жінок-фермерів
Запорізької обл.» висловився про корисну практику проведення на базі ТДАТУ семінарів з холдингами та
компаніями, а також, відвідування студентами передових підприємств. Діяльність стейкхолдерів поширюється на
всі структури, де відбувається формування освітньої діяльності та процесу, наданням пропозицій та участю в роботі
методкомісії щодо ОП згідно рецензій https://bit.ly/2IXb5T5. Кафедра підтримує постійні зв’язки з
агропідприємствами (ТОВ «Ольвія», ТОВ «Таврія Скіф»; ТОВ «Блексі Фрут Компані»; ТОВ «Агролюкс»; ФГ
«Димура»; ТОВ «Тур-Агро»; ТОВ «ВКФ «Мелітопольська черешня» та ін.). Аналіз документів, наданих ЗВО, та
результати зустрічі № 4 підтвердили, що роботодавці та ЗВО дійсно є партнерами у системі забезпечення якості ОП.
Договори про співпрацю між кафедрою ПВ та Б та господарствами і установами розміщені:
http://www.tsatu.edu.ua/hb/naukova-dijalnist/spivpracja. Ведеться активна міжнародна співпраця з Ukrainian
Horticulture Business Development Project (UHBDP); Senior Experten Service (SES). Дієвою формою урахування
інтересів роботодавців за ОП є проведення ярмарку вакансій, круглих столів на базі університету, проведення Дня
кар’єри ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/den-karjery-v-tdatu/.

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

Університет продовжує гарну практику збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху
випускників ОП «Садівництво та виноградарство». Процедурою збирання інформації щодо кар’єрного шляху
випускників в ЗВО займається відділ зв’язку з виробництвом. За участю якого проводиться щорічне
працевлаштування студентів http://www.tsatu.edu.ua/ate/stratehiji-pracevlashtuvannja-studentiv-ahronomiv-fakultetu-
ate/; https://bit.ly/35LcjJK. Опитування випускників ОП щодо її якості та організації освітнього процесу відбувається
в режимі онлайн https://bit.ly/35NQ0mD. В ЗВО функціонує ГО «Асоціація випускників ТДАТУ»
https://bit.ly/2IMO7hw. Роботу якої регламентує Статут (https://bit.ly/3lNhI8M). У ЗВО організовують Дні відкритих
дверей https://bit.ly/3pKhbqo та ярмарки професій що сприяє працевлаштуванню випускників університету.

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

ЗВО володіє сертифікатом системи забезпечення якості вищої освіти на відповідність вимогам новому
міжнародному стандарту якості ISO 9001:2015. Відділ моніторингу якості освітньої діяльності у ТДАТУ проводив
протягом 2019, 2020 рр. незалежний моніторинг якості підготовки здобувачів вищої освіти на ОП серед здобувачів
вищої освіти, роботодавців, викладачів, інших стекхолдерів та були складені аналітичні звіти з відповідними
висновками (https://bit.ly/2UJbevD; https://bit.ly/2HjAPIp; https://bit.ly/2UXiaFL). Згідно наданої інформації у
самоаналізі в ході моніторингу були виявлені деякі недоліки, наприклад: не обґрунтований обсяг кредитів на деяких
дисциплінах; недостатній рівень стажування викладачів на виробництві; недостатній рівень володіння
ком’ютерними навичками учасниками освітнього процесу та використання технічних засобів навчання; недостатне
формування у ЗВО навичок soft skills; недостатньо врегульовано питання академічної мобільності. Відповідно
зауваження були враховані на ОП «Садівництво та виноградарство» та на даний час розпочато проходження
виробничого стажування на підприємствах садівничої галузі для всіх викладачів задіяних на ОП «Садівництво та
виноградарство»; в програми стажування викладачів та робочі програми навчальних дисциплін включені питання
інформатизації, комп’ютеризації сучасних агротехнологій; проведені виховні години із залученням коуч-тренерів,
кваліфікованих осіб та спеціалістів з метою формування навичок управління персоналом; залучені до освітнього
процесу виробничники-практики; висвітлення ходу освітнього процесу, програмні результати навчання відбувається
своєчасно через освітній портал, сайт кафедри; викладачі відвідують семінари у Вищій школі педагогічної
майстерності ТДАТУ; розпочата участь у програмі академічної мобільності здобувачів вищої освіти та викладачів.
Відповідні сертифікати представлені на сайті кафедри https://bit.ly/2UJqB7j; започатковано онлайн обговорення ОП
на сайті університету стейкхолдерами, академічною спільнотою, випускниками і здобувачами вищої освіти
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https://bit.ly/2IScFVS Відділ моніторингу якості освітньої діяльності на постійної основі проводить вибірковий
моніторинг рівня залишкових знань студентів за результатами сесій та незалежний замір знань у період
екзаменаційних сесій з послідуючим обговоренням https://bit.ly/2IRLhHI. Гарною практикою у ЗВО є щорічний
моніторинг НМК з дисциплін ОП. Недоліки у змістовній частині навчальних дисциплін ОП було виправлено
ведучими викладачами кафедри, гарантом та проєктною групою, а також рецензентами із кола академічної
спільноти при рецензуванні елементів НМК.

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

Під час онлайн-візиту акредитаційної комісії до ТДАТУ було виявлено, що показники відсутні за умови первинної
акредитації. ОП акредитується вперше.

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

Усі учасники освітнього процесу залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП через участь у круглих
столах та внесення пропозицій під час її реалізацій. На сайті проводиться онлайн опитування https://bit.ly/2IYPCZp,
що було підтверджено у ході онлайн-зустрічей № 2-3, 5. Кожного року відбувається рейтингове оцінювання
професійної діяльності НПП, про що надали підтвердження викладачі у ході зустрічі № 5. Гарною практикою є те,
що всі викладачі задіяні на реалізації ОП 203 «Садівництво та виноградарство» та відповідно до розробленого плану
ЗВО проходять підвищення кваліфікації та стажування https://bit.ly/3m2amOV. У ТДАТУ функціонують
інформаційні системи для ефективного управління освітнім процесом, наприклад https://bit.ly/3nGSCc1 та Освітній
портал. Відповідно до Кодексу честі ТДАТУ кожен учасник освітнього процесу дотримується академічної
доброчесності http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/polozhennja-pro-systemu-antyplahiatu-v-tdatu-2017-1.pdf,
що було обговорено у ході онлайн-візиту № 2-3 та 5 до ЗВО . Онлайн-візити до ЗВО та онлайн-спілкування № 4 зі
стейкхолдерами показало, що члени академічної спільноти (студенти №2, НПП №5, адміністрація №1, допоміжний
персонал №7) сприймають політику та процедури забезпечення якості як корисні та готові долучатися до
удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості. Таврійський державний агротехнологічний університет
приєднався до боротьби з плагіатом у кваліфікаційних роботах (дисертаціях) здобувачів і наукових роботах, текстах,
публікаціях НПП. Договір між ТДАТУ та компанією «Антиплагіат» було підписано 3 жовтня 2018 року. Широко
застосовується антиплагіатна програма «Unicheck». Наукова бібліотека є осередком доступу до інформаційних
потоків, розповсюджує та популяризує серед студентів і усіх користувачів правила та чесноти академічної
доброчесності та спонукає дотримуватися їх. На сайті наукової бібліотеки відкрито рубрику «Академічна
доброчесність», де представлені нормативні та офіційні документи ТДАТУ з даного питання (https://bit.ly/36LUrgU).
В новинах простежується велика кількість заходів присвячених академічній доброчесності, наприклад: 21 жовтня –
Міжнародний день академічної доброчесності, Академічна доброчесність – запорука довіри до вищої школи та інші.
Університет дотримується принципів академічної доброчесності та формує середовище, у якому порушення
академічної доброчесності є неприпустимим. У забезпеченні якості вищої освіти та дотримання академічної
доброчесності та етики університет керується документами, котрі висвітлені на сайті в розділі Якість освіти–
Академічна доброчесність: Кодекс честі ТДАТУ, Положення про системи антиплагіату

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Відбувається активне впровадження системи забезпечення якості через інформатизацію, діджиталізацію,
сертифікацію та проходження замкненого циклу отримання освіти: “аудиторії – бази практики –
працевлаштування”. Розробка, затвердження, систематичний моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм
у ЗВО відбувається згідно оприлюднених на сайті документів за встановленими процедурами. Започаткована гарна
практика анкетування здобувачів. Роботодавці залучені до процедур забезпечення якості ОП як партнери в
контексті удосконалення навчального процесу та підвищення кваліфікації НПП. В академічній спільноті ЗВО
відчувається сформована культура якості; процедури і політики забезпечення якості сприймаються як корисні та
такі, що потребують запровадження. Наведені стейкхолдерами факти та надані документи (договори, результати
анкетувань, угоди) свідчать про те, що всі учасники освітнього процесу та роботодавці залучені до процедур
забезпечення якості ОП як партнери. Університет має систему управління якістю послуг у сфері вищої освіти, яка
відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015. Широке застосування антиплагіатної програми «Unicheck».

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.
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Слабкі сторони за критерієм 8 не суттєві, і пов’язані в основному з відсутністю випускників за даною ОП, щоб
підтвердити або спростувати затребуваність та фахову підготовленість бакалаврів за спеціальністю 203 Садівництво
та виноградарство у ТДАТУ.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Експертна група дійшла повної за всіма підкритеріями, щодо відповідності системи внутрішнього забезпечення
якості критерію 8. Відмічено передові практики для внутрішнього забезпечення якості освіти: націленість
працівників ЗВО на кінцевий результат – працевлаштування здобувачів, залучення всіх стейкхолдерів до процесу
перегляду ОП шляхом участі в комісії з перегляду ОП, врахування побажань здобувачів, що свідчить про рівень
довіри як з боку здобувачів до ЗВО, так і у зворотньому напрямку. До системи залучені представники усіх груп
стейкхолдерів. Організаційна структура побудована таким чином, що викладання курсів засноване на
стандартизації та сертифікації, що на сталій основі гарантує допуск до студента тільки якісного та перевіреного
контенту для навчання. ОП та освітня діяльність за цією програмою повністю відповідає Критерію 8 з оцінкою В.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Правила і процедури, що регулюють права та обов'язки всіх учасників освітнього процесу під час реалізації ОП є
чіткими, зрозумілими і доступними. Гарною характеристикою є те, що для забезпечення прозорості супроводу
освітнього процесу на веб-сайті університету з відкритим доступом до інформації розміщено відповідні документи, а
саме: Статут університету https://bit.ly/38Zt0Dh; Колективний договір https://bit.ly/3nIJSCo; Правила внутрішнього
розпорядку https://bit.ly/3kPAUkW; Кодекс честі ТДАТУ https://bit.ly/3kQvvd8; Положення про організацію
освітнього процесу у ТДАТУ https://bit.ly/3feWn5E; освітні програми https://bit.ly/3nL1qxN; правила прийому
https://bit.ly/3nLAvBF; інші документи університету про організацію освітнього процесу https://bit.ly/3nKxtxw; Крім
цього, для студентів, які отримують освітні послуги за кошти фізичних/юридичних осіб, права та обов'язки сторін
відображені у Договорі про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою.
Під час онлайн-зустрічей № 2-№ 5 було підтверджено, що усі учасники освітнього процесу ознайомлені з даними
документами, знають свої права та обов'язки та розуміють де можуть знайти потрібну інформацію у разі
необхідності.

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.

У результаті онлайн-спілкування № 4 зі стейкхолдерами встановлено, що проєкт ОП «Садівництво та
виноградарство» на 2020/2021 навчальний рік був оприлюднений у відповідні терміни на сайті ЗВО у розділі
«Громадське обговорення https://bit.ly/33kVL9D, це є гарною характеристикою, що ЗВО є відкритим до співпраці
щодо моніторингу та покращення ОП. Враховуючі зміни нормативно-правових документів, зауваження
стейкхолдерів, а також наявність оновленого проєкту стандарту проєктна група доопрацювала зміст ОП та
розмістила для громадського обговорення на офіційній сторінці факультету агротехнологій та екології, зокрема у
розділі Освітні програми (https://bit.ly/36SbGxf).

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.

Освітньо-професійна програма «Садівництво та виноградарство» Затверджена Вченою радою протокол №10 від
28.05.2020. Опис та зміст освітньо-професійної програми «Садівництво та виноградарство» розміщений на сайті
факультету в розділі «Освітні програми» (https://bit.ly/36SbGxf). ОПП, навчальні плани https://bit.ly/3lQiJwD та
програми (силабуси) навчальних дисциплін були надані експертній групі під час «онлайн-візиту» до ЗВО – робота
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над документами, а також, вони оприлюднені у вільному доступі на сторінці кафедри ПОВБХ за посиланнями
http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/dyscypliny/. Взірцевим є те, що стейкхолдери ознайомлені з описом та
змістом ОП «Садівництво та виноградарство» та готові вносити свої пропозиції під час наступного перегляду
освітньої програми, що підтверджено у результаті зустрічей. Обсяг оприлюдненої інформації відзначається
достатньою мірою аби забезпечити можливість потенційних вступників зробити поінформований вибір щодо вступу
на програму, а роботодавців – щодо цілей та змісту підготовки здобувачів за цією програмою.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Гарною практикою є те, що ТДАТУ забезпечує вільний доступ до ОП, навчальних планів та робочих програм.
Правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки усіх учасників освітнього процесу, є задокументованими,
чіткими, зрозумілими та розміщені на сайті університету ТДАТУ, факультету агротехнологій та екології, випусковій
кафедрі ПОВБХ у повному обсязі та вільному доступі. Прозорість і публічність діяльності ЗВО характеризується
взірцево високою для формування необхідного рівня довіри усіх учасник освітньої діяльності. Публічна діяльність
за ОП 203 «Садівництво та виноградарство» відзначається систематичним оновленням достовірної інформації на
сайті для доступу зацікавлених сторін.

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

Слабкі сторони за критерієм 9 не виявлені.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Зважаючи на наведені сильні сторони ОП, а також позитивні практики експертна група дійшла висновку, що ОП
«Садівництво та виноградарство» відповідає рівню А за критерієм 9.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

Ректор університету надзвичайно опікується створенням комфортних та безпечних умов для навчання та роботи для
студентів і працівників колективу. Господарська діяльність університету, яка була виявлена у бесідах під час онлайн
зустрічей, а також під час огляду матеріально-технічної бази, спрямована на покращення умов проживання,
навчання та роботи (дві котельні, власний цех з виробництва вікон, майстерня з виготовлення меблів). Ефективне
використання сільськогосподарських угідь, що дає змогу забезпечити доступною, свіжою плодовою та іншою
сільськогосподарською продукцією здобувачів освіти та колектив університету.

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність A

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Іщенко Ірина Олександрівна

Члени експертної групи

Пушка Ірина Михайлівна

Башлай Аліна Григорівна
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