
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23770 Публічне управління та адміністрування

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Цей експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної
справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі
поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати
акредитаційної експертизи.

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

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

20.11.2020 р. Справа № 0977/АС-20

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 28 "Публічне
управління та адміністрування" у складі:

Стойка Андрій Васильович – головуючий,

Балан Олександр Сергійович,

Безугла Людмила Сергіївна,

Калашник Надія Сергіївна,

Касич Алла Олександрівна,

Мироненко Богдан Валентинович,

Руденко Ольга Мстиславівна,

Семенець-Орлова Інна Андріївна,

Юлія Крихтіна,

за участі запрошених осіб:

Скидан Олег Васильович - ректор – представник ЗВО,

Дацій Надія Василівна – гарант ОП,

розглянула на своєму засіданні матеріали акредитаційної справи щодо акредитації освітньої програми:

Назва ЗВО Поліський національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 23770

Назва ОП Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування

Cпеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про умовну (відкладену) акредитацію.

За – 7, Проти – 0

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

На думку ГЕР

 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,
або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні
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 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

У цьому розділі ГЕР надає власну оцінку відповідності освітньої програми, базуючись на змісті звіту експертної
групи та інших матеріалах акредитаційної справи.

Заповнення полів «Обґрунтування» є обов’язковим, якщо ГЕР змінює рівень відповідності, визначений експертною
групою, або підтверджує рівень відповідності A. E чи F. У цих випадках необхідно заповнити обґрунтування не
менше як за одним підкритерієм у межах відповідного критерію.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Цілі та зміст освітньої програми в цілому відповідають місії та візії ЗВО. Інноваційний характер, що задекларований у
цілях ОП, прослідковується у міссії, баченні, цінностях та моделі розвитку ЗВО, а також у завданнях стосовно кожного
окремого вектору розвитку.
(http://znau.edu.ua/images/public_document/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D
1%8F_%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%A3_2016.pdf).

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

Представники заінтересованих сторін приймають участь у формуванні цілей та програмних результатів навчання,
проте їх участь в обговоренні і модернізації ОП відображена досить стисло, про що засвідчують протоколи засідання
кафедри № 8 від 13.12.2017 (blob:https://office.naqa.gov.ua/3e34db7c-562b-48d0-92f6-68d8633b75e0), № 6 від
27.12.2019 (blob:https://office.naqa.gov.ua/f1891d99-d48d-4014-806c-0078e18fa5ec), від 12.08.2020
(blob:https://office.naqa.gov.ua/00f4b12e-546a-4a4e-aecb-fd669619d003). Потребують вдосконалення засоби взаємодії
зі стейкхолдерами, також необхідним є формалізація відносин з ними.

1.3 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

не застосовується

1.4 Освітня програма дає можливість 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 мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

Програмні результати навчання в цілому відповідають вимогам стандарту вищої освіти.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B
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Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

2.2 Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання

не застосовується

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

не застосовується

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

Здобувачі мають змогу формувати власну індивідуальну освітню траекторію за рахунок можливості обрання 1 з 6
блоків вибіркових дисциплін, вільного вибору теми кваліфікаційної роботи та бази для проходження практичної
підготовки. За процедурою, визначеною в Положенні про організацію освітнього процесу, мінімальна чисельність
здобувачів з вивчення вибіркових дисциплін повинна складати не менше 15 осіб.

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

не застосовується

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям

Соціальні навички здобувачі формують під час вивчення освітніх компонентів: "Публічні комунікації",
"Антикорупційна політика в сфері публічного управління", "Управління державними проєктами та програмами".

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

Стандарт відсутній.

2.8 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному навантаженню здобувачів,
досягненню цілей та програмних результатів навчання

не застосовується

2.9 Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

На ОП підготовка за дуальною формою здобуття вищої освіти не здійснюється.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

3.1 Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

Правила прийому на ОП, що оприлюднені на офіційному веб-сайті, є чіткими та зрозумілими та не містять
дискримінаційних положень
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Правила%20прийому%20для%20здобуття%20вищої%20освіти%20
в%20ЖНАЕУ%20в%202020%20році%20(зі%20змінами).pdf).
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3.2 Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми

не застосовується

3.3 Визначено 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 яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми

Порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, описаний у Положенні про реалізацію
права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положеня%20про%20перезарахування%20результатів%20навчанн
я.PDF) , яке розміщене у відкритому доступі на сайті ЗВО та у Положенні про перезарахування результатів навчання у
ЖНАЕУ (http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/положення%20Академічна%20мобільність.pdf). Проте,
здобувачі ОП не приймали участь у програмах академічної мобільності.

3.4 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

не застосовується

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

4.1 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

В рамках дисциплін викладачі застосовують різноманітні форми та методи навчання, зокрема інноваційні та
практичного спрямування: проблемна лекція (з дискусією), семінари-дискусії, case study, ділові ігри, написання есе,
виконання тестових завдань. В рамках вивчення іноземної мови застоовують word wall та миттєві опитування за
допомогою платформи Kahoot. Під час карантинних обмежень заняття відбуваються шляхом комбінування роботи з
платформою Zoom, використання системи Moodle та комунікації у месенджерах.

4.2 Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих
освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб)

Освітня програма розміщена на веб-сайті університету (https://bit.ly/33QdYga). Силабуси до кожного освітнього
компоненту представлені на платформі Moodle. У відкритому доступі силабуси не розміщені.

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

В Положенні про кваліфікаційні роботи та в Методичних рекомендаціях щодо написання кваліфікаційної роботи
визначено, що кожен здобувач має оприлюднити результати свого магістерського дослідження у вигляді не менше
трьох наукових публікацій, у тому числі одноосібних не менше однієї, або не менше однієї наукової фахової статті.
Студенти поінформовані стосовно даної вимоги та приймають активну участь у наукових освітніх заходах.

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

не застосовується

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

НПП є активними учасниками міжнародних стажувань та програм. Проте, для здобувачів фактично не створено умов
та можливостей для вибору програм академічної мобільності. Наразі лише є можливість обміну або стажування в
Університеті Вістула (Варшава). Також, 4 студенти ОП проходили навчання в рамках проєкту з популяризації
європейської аграрної політики за програмою ім. Жана Моне. Досвіду студентської академічної мобільності на ОП
немає.
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Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

5.1 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь

не застосовується

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

Атестація здобувачів відповідає вимогам стандарту і відбувається у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи
та єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

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

не застосовується

5.4 У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники 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

Політику і процедури академічної доброчесності в ЗВО формують положення про академічну доброчесність,
запобігання та виявлення плагіату (https://bit.ly/3nPh6AG) та наказ ректора «Про внутрішню систему запобігання та
виявлення академічного плагіату» (https://bit.ly/2Fz0BHW). Частиною політики є наявність репозитарію, доступ
зовнішніх користувачів до якого обмежений.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень E

Обґрунтування ГЕР

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

ГЕР дякує ЗВО за надані пояснення щодо кваліфікації викладачів, які забезпечують ОП «Публічне управління та
адміністрування». Із загального складу НПП (20 осіб), які за інформацією ЗВО забезпечують освітню програму,
якнайменше 6 осіб (Мельничук І. О., Цаль-Цалко Ю. С., Хант Г. О., Якобчук В. П., Данкевич Д.Є., Ляшенко Р.Д.), за
кваліфікацією та темою результатів наукових публікацій не відповідають галузі публічного управління та
адміністрування, а Литвинчук І.Л. та Іванюк О.В. є сумінсиками. На думку ГЕР, наявні науково-педагогічні
працівники не можуть повною мірою забезпечити керівництво кваліфікаційними роботами та наукове керівництво
для 338 здобувачів освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (200 магістрів та 138
бакалаврів https://registry.edbo.gov.ua/university/229/educators/ ). Пункт 3.1.3 . «Положення про кваліфікаційні
роботи у Житомирському національному агроекологічному університеті» https://cutt.ly/ChicujT передбачає що окрім
підготовки кваліфікаційної роботи кожен здобувач освіти має мати не менше трьох наукових робіт, у тому числі
одноосібних не менше однієї, або не менше однієї наукової фахової статті. Тільки у 2020 році та тільки на
магістерському рівні це понад 300 наукових робіт студентів та 112 кваліфікаційних робіт. Таким чином, на кожного
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викладача у 2020 році тільки на магістерському рівні припадає керівництво 9 кваліфікаційними роботами та 25
науковими роботами здобувачів освіти. ГЕР усвідомлює що ці самі викладачі забезпечують ОП «Публічне управління
та адміністрування» на бакалаврському рівні та мають там ще додаткове навантаження. ГЕР вважає, що забезпечити
існуючий контингент здобувачів освіти якісним супроводженням науково-дослідницької складової ОП та належним
керівництвом кваліфікаційних робіт наявні в ЗВО викладачі не в змозі. ГЕР відзначає, що ОП не відповідає пункту 28
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF/print

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

не застосовується

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

Участь роботодавців в організації і реалізації освітнього процесу формально відображена досить стисло, про що
засвідчують протоколи засідання кафедри № 8 від 13.12.2017 (blob:https://office.naqa.gov.ua/3e34db7c-562b-48d0-
92f6-68d8633b75e0), № 6 від 27.12.2019 (blob:https://office.naqa.gov.ua/f1891d99-d48d-4014-806c-0078e18fa5ec), від
12.08.2020 (blob:https://office.naqa.gov.ua/00f4b12e-546a-4a4e-aecb-fd669619d003). Вказані протоколи хоча і
підтверджують факт залучення роботодавців до процесу оновлення ОП, проте не засвідчуть про іх активну фактичну
участь в реалізації освітнього процесу. При цьому ЕГ наголошує, що роботодавці постійно надають неформальні
консультації викладачам і здобувачам, а також наявні укладені угоди про співпрацю з різними закладами державного
управління та органами місцевого самоврядування. Результат такої співпраці не закріплений в підверджуючих
документах.

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

не застосовується

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

не застосовується

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

не застосовується

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

7.3 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси

не застосовується

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

За результатами анкетування здобувачі відзначають високий рівень доступності графіку та розкладу освітнього
процесу (85 %), доступність навчальної і наукової літератури, репозитарію (88 %), доброзичливе ставлення
співробітників деканату (92 %), кафедри (94 %), бібліотеки (89 %), достатню якість методичних матеріалів дисциплін
(76 %) (blob:https://office.naqa.gov.ua/a14039f7-f4b1-4f1a-b5b7-c1111cc61854).
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7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

не застосовується

7.6 Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними
для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми

не застосовується

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

8.2 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

Магістранти Леон К.О. і Безносюк С.В. приймали безпосередню участь в перегляді ОП (протоколи засідань кафедри
№6 від 27.12.18). Так, в ОП було введено дисципліну «Основи культури та техніки мовлення фахівців», а дисципліну
«Методологія і організація наукових досліджень» перенесено з третього до першого семестру. В університеті
розроблені процедури участі здобувачів через органи студентського самоврядування в процесах періодичного
перегляду та оновлення ОП. Проте, досвіду застосування даних механізмів не було.

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

не застосовується

8.4 Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)
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Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

9.2 Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін

На веб-сайті ЗВО в розділі Публічна інформація (https://bit.ly/3dvnOr4) викладено проєкти освітніх програм та
контактні дані для зворотнього зв'язку та надання пропозиції.

9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті 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

Сторінка кафедри на веб-сайті ЗВО містить файл із самою освітньою програмою (https://bit.ly/33QdYga). Також на
сторінці опубліковано каталог вибіркових дисциплін з їх коротким описом, що є достатнім для інформування
заінтересованих сторін.

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

не застосовується

10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми
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У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Рекомендовано вдосконалити засоби взаємодії зі стейкхолдерами при проектуванні, оновленні та реалізації освітньої
програми , в тому числі формалізацію цієї взаємодії

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Рекомендовано розглянути можливість розширення переліку вибіркових освітніх компонентів у блоках або
впровадження каталогу вибіркових дисциплін вільного вибору

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Рекомендовано популяризувати серед здобувачів вищої освіти можливость визнання результатів неформальної
освіти, стимулювати їх участь у програмах академічної мобільності.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Рекомендовано розширювати співпрацю із закордонними ЗВО за напрямом публічного управління та
адміністрування для збільшення можливостей участі у наукових розробках та актуалізації наукових досліджень
пов’язаних з інтернаціоналізацією діяльності закладу вищої освіти в цілому, НПП та здобувачів

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Рекомендовано посилити роботу в напрямку впровадження політики академічної доброчесності в освітній процес за
допомогою проведення освітніх заходів, відкриття доступу до репозитарію для зовнішніх користувачів, вдосконалення
інструментів щодо забезпечення об'єктивності оцінювання.

Критерій 6. Людські ресурси
Рекомендовано забезпечити належну кількість штатних викладачів з кваліфікацією відповідно спеціальності 281, що
передбачено Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності. Активізувати роботу із систематичного
залучення роботодавців до організації, реалізації освітнього процесу та проведення занять.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Рекомендовано активізувати роботу в напрямку оновлення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу,
забезпечення інформаційної, соціальної та психологічної безпеки в освітньому середовищі.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Рекомендовано посилити систематичну взаємодію зі здобувачами, роботодавцями та випускниками освітньої
програми. Активізувати роботу в напрямку залучення студентського самоврядування до процесів оновлення та
перегляну освітньої програми. Дотримуватися процедур участі здобувачів через органи студентського
самоврядування в процесах періодичного перегляду та оновлення ОП, які передбачені нормативними документами
ЗВО. Розглянути можливість створення підрозділу, який буде забезпечувати та супроводжувати взаємодію з
роботодавцями та/або випускниками

Критерій 9. Прозорість та публічність
Рекомендовано систематизувати подану на веб-сайті ЗВО інформацію для забезпечення доступності і зручності
пошуку.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні
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***

Шляхом підписання цього експертного висновку я підтверджую. що внесені до нього відомості про присутніх на
засіданні ГЕР і результати голосування членів ГЕР є достовірними, а експертний висновок було схвалено на засіданні
ГЕР так, як його викладено вище.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

СТОЙКА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
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