
ЗВІТ

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО 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

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Гончаренко Ірина Василівна, Суслов Антон Ігорович, Деміхов Олексій
Ігорович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 06.10.2020 р. – 08.10.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%97%D0%B2%D1
%96%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC
%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D
0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9F%D0%A3%D0%90.pdf

Програма візиту експертної групи http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9F%D1%80%D0
%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D
0%B7%D0%B8%D1%82%D1%83%20%D0%95%D0%93.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні
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II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітня програма (далі – ОП) «Публічне управління та адміністрування» Житомирського національного
агроекологічного університету (далі – ЖНАЕУ) на основі аналізу виїзної експертизи демонструє “загалом
відповідність” за всіма критеріями оцінки. Виявлені недоліки не носять системного характеру та можуть бути
виправлені.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Узагальнюючи, необхідно вказати такі сильні сторони і позитивні практики за ОП: при формуванні ОП враховані
галузевий і регіональний контекст, побажання здобувачів та роботодавців. Сильним освітнім компонентом за ОП є
управління проектами (в контексті вивчення на практичних кейсах специфіки роботи в сфері соціального
підприємництва). Одним з напрямів розвитку університету є розбудова регіонального інноваційно-космічного
кластеру. В розмові з ректором ЕГ було встановлено, що магістранти за ОП вивчають геоінформаційні технології
для кращого моделювання управлінських рішень на рівні ОТГ з можливістю супутникової прив’язки до місцевості.
Це свідчить про відповідність цілей ОП стратегії розвитку закладу вищої освіти. Освітні компоненти ОП поєднані в
логічну систему, відповідають предметній області. Сильною стороною програми є тісна співпраця випускової
кафедри з роботодавцями. ОП забезпечує можливість здобувачам набути ті soft skills, що зумовлені цілями ОП.
Сильною стороною освітньої програми є її орієнтація на потреби регіону. Під час зустрічі з роботодавцями з'ясовано,
що програма користується попитом серед державних службовців категорії А, фахівців органів місцевого
самоврядування Житомирської області. Правила прийому є чіткими та зрозумілими, враховуються особливості ОП,
наявні угоди університета п р о співпрацю з вітчизняними та зарубіжними ЗВО, здобувачі поінформовані про
доступність академічної мобільності та неформальної освіти. НПП використовують інноваційні, практико-
орієнтовані методи навчання, регулярно оновлюють зміст ОК, що відповідає тенденціям розвитку спеціальності.
Студентоцентризм та академічна свобода реалізуються через використання силабусів з детальною та необхідною для
здобувачів інформацією. У ЗВО інституціоналізована система популяризації та забезпечення академічної
доброчесності. ОП активно переглядається із залученням роботодавців, випускників і здобувачів вищої освіти.
Роботодавці і фахівці-практики залучаються до викладання дисциплін за ОП. Конкурсний добір викладачів
відповідає вимогам діючого законодавства і не порушується. Наявне освітнє середовище та матеріально-технічна
база відповідає встановленим вимогам та дозволяє забезпечити реалізацію ОП. Створено необхідні умови для осіб з
особливими освітніми потребами. Університет має чітко регламентовані процедури запобігання та вирішення
конфліктних ситуацій, дотримання принципів академічної доброчесності. Оновлення ОП проводиться
систематично, змістовно і з огляду на рекомендації всіх зацікавлених сторін. В університеті розроблений механізм
анонімного анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості ОП. Усі базові нормативно-правові акти опубліковано
в одному розділі на сайті ЗВО, інформація про проєкти ОП також зібрана на одній сторінці. Всі вказані сильні
сторони і практики за всіма критеріями дають змогу ЕГ констатувати, що рівень відповідність цієї ОП дорівнює “В”.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Підсумовуючи, ЕГ зазначає слабкі сторони ОП та рекомендації з її удосконалення, зокрема: ЕГ встановлено, що за
ОП недостатньо залучені в практико орієнтованих заходах і в роботі в якості стейкголдерів представники ГО, ІТ-
індустрії, медичної сфери. Потребує посилення взаємодія з роботодавцями в плані організаційних кроків -
анкетування, ведення протоколів систематичних зустрічей, створення окремого дорадчого органу для
інституціоналізації роботи з ними. Програма виграє від активації резервів академічної мобільності. Варто посилити
ОП у частині вибіркової компоненти, для здобувачів вищої освіти актуальними є дисципліни пов’язані з публічними
закупівлями, управлінням в галузі освіти, медицини, цифровими технологіями. Онлайн-курси на різних
платформах дають можливість зараховувати в кредитах ЄКТС сертифікати про проходження цих курсів як
підвищення кваліфікації для працівників органів місцевого самоврядування і держслужбовців (вони є основним
контингентом здобувачів заочної форми навчання за ОП). Тому доцільно в силабусах дисциплін вписати саме такі
онлайн-курси для мотивації магістрантів. Також цей аспект дистанційного навчання додатково актуалізується нині,
в період карантину. Хоча на ОП наявні позитивні практики, що мають на меті забезпечити об’єктивність
оцінювання, вони потребують подальшої інституціоналізації: включення до відповідних положень, запровадження
інших інструментів та механізмів (кодування робіт, «подвійне» оцінювання тощо). Значно посилить не лише ОП,
але й увесь ЗВО в контексті дотримання академічної доброчесності та забезпечення якості створення відкритого для
всіх репозитарію кваліфікаційних робіт та інших публікацій, оскільки до наявного доступ є обмеженим. ЕГ констатує
необхідність посилення для всіх викладачів, задіяних в ОП, публікаційної активності в наукових журналах, статті з
яких індексуються в міжнародних наукометричних базах Web of Science та Scopus. Доцільно оприлюднювати на
сайті університету рейтинг публікаційної активності викладачів для створення атмосфери академічної прозорості. В
університеті відсутні конкурси з викладацької майстерності та інноваційних методів навчання. Для підвищення
моральної і матеріальної зацікавленості викладачів бажано запровадити на рівні університету такі конкурси.
Програма виграє від активації резервів академічної мобільності. ЕГ констатує необхідність підвищення рівня
активності здобувачів саме цієї ОП як учасників системи забезпечення якості освіти шляхом ознайомлення
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магістрантів зі своїми правами і зацікавлення їх впливати на процес та якість власної освіти. Всі вказані слабкі
сторони і практики за всіма критеріями дають змогу ЕГ констатувати, що ці слабкі сторони не є суттєвими, не є
критичними, не створюють системної загрози для якості ОП, не є тенденційними, тому рівень відповідність цієї ОП
дорівнює “В”.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Мета і цілі ОП підготовки магістрів з публічного управління та адміністрування в повній мірі відповідають місії та
візії ЖНАЕУ. Відповідно до місії та візії ЖНАЕУ, які відображені в стратегії ЗВО:
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 , цілі ОП передбачають підготовку професіоналів з
публічного управління та адміністрування для органів влади і ОТГ з метою досягнення цілей економічного,
екологічного та соціального розвитку. Також ціллю ОП є підготовка фахівців, здатних до розробки і впровадження
інновацій в площині забезпечення національної безпеки держави. Це дозволить випускникам ОП набути
компетенцій для забезпечення подальшого особистісного і професійного зростання, спрямованого на соціальний,
економічний, екологічний розвиток держави, території і громади. Цілі ОП корелюють з візією ЖНАЕУ, який
позиціонує себе як «сучасний інноваційно-підприємницький університет, який є ключовою рушійною силою
екологічно безпечного, соціально відповідального та економічно ефективного розвитку Полісся України»,
«університет, який забезпечує підготовку висококласних фахівців для національної економіки України, насамперед
її агропромислового сектора, на засадах імплементації інноваційної моделі розвитку освіти, науки та виробництва,
екологізації навчально-науково-виробничих процесів, інтеграції наукової, освітньої та виробничої діяльності,
формування активної громадянської позиції студентів та професорсько-викладацького складу». Отже, цілі ОП
цілком відповідають місії та стратегії ЗВО.

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

За результатами ознайомлення із звітом СО та в ході зустрічей із здобувачами вищої освіти, науково-педагогічними
працівниками і стейкґолдерами експертами встановлено, що цілі і програмні результати навчання в цілому
сформульовані з урахуванням потреб здобувачів вищої освіти, академічної спільноти та потенційних роботодавців.
За ініціативи здобувачів вищої освіти була посилені підготовка з іноземної мови, а методологію досліджень почали
вивчати вже на 1 семестрі магістратури. Потенційними головними роботодавцями являються органи державної
влади і місцевого самоврядування в регіоні, новостворені об’єднані територіальні громади. Представники
роботодавців періодично приймають участь в обговоренні і модернізації ОП спільно зі студентами і викладачами.
Робоча група викладачів і гарант ОП періодично збирають і аналізують побажання здобувачів вищої освіти щодо
якості освітнього контенту (анкети долучені до файлів з матеріалами акредитації). Здобувачі освіти також усно
звертаються до гаранта ОП і завкафедрою щодо можливостей переформатування ОП, і знаходять у них підтримку.
Обговорення змін до ОП проходять на засіданнях кафедри (див. відповіді на запити - витяги з протоколів засідань
кафедри №6 від 27.12.19, №14 від 30.06.20, №15 від 12.08.20). Вказані протоколи дають уявлення про залучення
здобувачів вищої освіти, роботодавців і випускників до процесу оновлення ОП згідно сучасних вимог, особливо
після прийняття 04.08.20р. МОН України нового Стандарту освіти з Публічного управління та адміністрування
(наказ №1001).

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.

Унікальністю ОП є реалізація властивостей управління в сучасних умовах, спрямованих на посилення
транспарентності, легітимності та демократичності. ОП акцентує увагу на інституціоналізації управління
соціальним, економічним та екологічним розвитком на державному, регіональному і муніципальному рівнях та
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формуванні у магістрів здатності впроваджувати нову модель публічного адміністрування, яка забезпечує консенсус
інтересів влади, територіальних громад та суспільства. Особливістю ОП є розвиток компетентностей фахівців з
управління людськими ресурсами, територіальними громадами на основі публічно-приватного партнерства та
децентралізації. Вказана інформація була підтверджена в ході спілкування з ректором і адміністративним
персоналом університету. Стейкґолдери в розмові з ЕГ позитивно оцінили зміст ОП і підкреслили, що в ОП були
враховані в ході підбору освітніх компонентів наступні аспекти: - тенденції розвитку спеціальності – ОП враховує
зміни законодавства в сфері реформування державної служби (наприклад – в дисциплінах «Публічна політика»,
«Державна служба»); - тренди ринку праці – в ОП в блоці вибіркових дисциплін є напрями, які будуть цікаві для
заочників-медиків, які обрали цю ОП з огляду на медреформу і мають плани будувати свою кар’єру в сфері
управління в охороні здоров’я (наприклад – дисципліна на вибір студента «Публічне управління громадським
здоров’ям») - галузевий контекст – в ОП є дисципліни екологічного спрямування - регіональний контекст –
врахований при виборі тематик кваліфікаційних робіт. ОП також враховує досвід аналогічних як вітчизняних, так й
іноземних освітніх програм. Зокрема, досвід університетів Литви: Клайпедський університет та Університет імені
Александраса Стульгинскиса – в контексті розробки обґрунтованих управлінських рішень з урахуванням питань
європейської та євроатлантичної інтеграції та визначення пріоритетних напрямів впровадження електронного
урядування та розвитку електронної демократії. В ході розробки ОП був врахований позитивний досвід КНЕУ
ім.В.Гетьмана (м.Київ), Університету митної справи та фінансів (м.Дніпро), ХРІДУ НАДУ (м.Харків) – в контексті
вивчення реформи державної служби, антикорупційної політики держави і муніципального управління. Вказані
моменти були підтверджені в ході вивчення експертами ОП, а також під час спілкування з професорсько-
викладацьким складом кафедри на зустрічі 1. З огляду на вказане, ОП дозволяє забезпечити підготовку
конкурентоспроможного фахівця для сучасного ринку праці. Про це свідчить такий набір компетентностей, які
розвиває ОП у здобувачів вищої освіти: ЗК08; СК11; СК12; СК13. Таким чином, експертна група робить висновок, що
визначені цілі та програмні результати навчання ОП враховують тенденції розвитку спеціальності.

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.

Стандарт вищої освіти за вказаною спеціальністю затверджений МОН України 4 серпня 2020 року згідно наказу
№1001. Програмні результати навчання в цілому відповідають вимогам вказаного стандарту вищої освіти.
Програмні результати навчання дозволяють досягти рівнів компетентностей, визначених стандартом.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

При формуванні ОП враховані галузевий і регіональний контекст, побажання здобувачів та роботодавців. Одним з
сильних освітніх компонентів за ОП є управління проектами (в контексті вивчення на практичних кейсах специфіки
роботи в сфері соціального підприємництва). В ОП заявлено про необхідність вивчення здобувачами вищої освіти
іноземної мови на рівні В2. ЕГ вважає, що таким чином гарант ОП встановлює для університету і здобувачів вищої
освіти високу планку знань. Одним з напрямів розвитку університету є розбудова регіонального інноваційно-
космічного кластеру. В розмові з ректором (працює викладачем-сумісником на кафедрі, в тому числі за ОП) ЕГ було
встановлено, що магістранти за ОП вивчають геоінформаційні технології для кращого моделювання управлінських
рішень на рівні ОТГ з можливістю супутникової прив’язки до місцевості. Це свідчить про відповідність цілей ОП
стратегії розвитку закладу вищої освіти.

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

ЕГ встановлено, що за ОП недостатньо залучені в практико орієнтованих заходах і в роботі в якості стейкголдерів
представники ГО, ІТ-індустрії, медичної і ветеринарної сфери. Потребує посилення взаємодія з роботодавцями в
плані організаційних кроків - анкетування, ведення протоколів систематичних зустрічей, створення окремого
дорадчого органу для інституціоналізації роботи з ними. Зокрема, рекомендовано до числа роботодавців більш
широко залучати представників громадських організацій, які займаються екологічними питаннями, соціальним
підприємництвом і антикорупційними розслідуваннями. Також доцільно посилити роботу як з роботодавцями зі
спеціалістами сфери ІТ (для здобуття навичок роботи з базами даних, наборами відкритих даних, вміння в сфері
Social Media Management та електронного урядування). Доцільно налагодити співпрацю з керівництвом медичних
закладів як новим перспективним сегментом стейкґолдерів для підготовки управлінців в сфері охорони здоров’я
регіону. Вказаний напрям взаємодії з потенційними роботодавцями надзвичайно актуальний з огляду на
проведення нині в країні медичної реформи. В ході зустрічі з начальником навчально-наукового центру
забезпечення якості Степаненко Н.І. експертами було з’ясовано, що вказана ОП також має перспективний
контингент здобувачів вищої освіти з числа керівників і персоналу ветеринарних закладів різного рівня. Цей
напрям також доцільно в подальшому розвивати крізь призму модернізації ОП шляхом налагодження контактів з
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керівництвом відповідних галузевих об'єднань і державних органів, приватних структур. ЕГ пропонує періодично
анкетувати роботодавців з приводу пошуку нових можливостей модернізації ОП. Доцільно створити єдиний
дорадчий орган, наприклад, Експертну раду роботодавців, - на рівні кафедри або факультету, і системно проводити
роботу в цих рамках. ЕГ вважає за потрібне обов’язкове ведення протоколів систематичних зустрічей з
роботодавцями, здобувачами вищої освіти і відповідальним за цей напрям адмінперсоналом університету (в рамках
засідань кафедри або в іншому форматі), в яких деталізовано оформлювати всі обговорення і прийняті за їх
результатами рішення щодо оновлення ОП. Доцільно в ході перегляду ОП враховувати досвід провідної установи в
сфері наукового дослідження і викладання «Публічного управління та адміністрування» – Національної академії
державного управління при Президентові України. Вищевказані рекомендації дозволять збалансувати мегатренди
розвитку університету і перспективні напрями модернізації ОП.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Встановлені факти щодо загальної відповідності виконання критерію 1. Вирішальним при виборі оцінки стали такі
сильні сторони як врахування при формуванні ОП галузевого і регіонального контексту, потужне застосування за
ОП такого освітнього компоненту як управління проектами, кореляція ОП з мегатрендами розвитку університету
(розбудова регіонального інноваційно-космічного кластеру). Серед слабких сторін необхідно відмітити недостатню
залученість в практико орієнтовані заходи і в роботу в якості стейкголдерів представників ГО, ІТ-індустрії, медичної
і ветеринарної сфери. Потребує посилення взаємодія з роботодавцями в плані організаційних кроків - анкетування,
ведення протоколів систематичних зустрічей, створення окремого дорадчого органу для інституціоналізації роботи з
ними. Однак, ЕГ вважає, що вказані слабкі сторони є не критичними, не системними, гарант і робоча група за ОП
розуміють подальший вектор розвитку, тому ці слабкі сторони є несуттєвими. Отже, ЕГ пересвідчилась, що сильні
сторони ОП за даним критерієм існують, а виявлені недоліки 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
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).

Обсяг ОП «Публічне управління та адміністрування» та її освітніх компонентів відповідає вимогам законодавства.
Загальний обсяг ОП складає 90 кредитів, обов'язкові компоненти – 56, вибіркові – 24, практична підготовка – 5, що
відповідає вимогам Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр»
галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та
адміністрування. ОП містить актуальні дисципліни, які забезпечують набуття необхідних загальних, спеціальних
компетентностей та результатів навчання.

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

ОП є структурованою за роками та семестрами навчання, містить освітні компоненти загального та професійного
циклів. Освітні компоненти поєднані єдиною логікою, та складають систему, що дозволяє здобувачам освіти
досягнути програмних результатів навчання. У першому семестрі передбачено вивчення дисциплін з циклу
загальної підготовки: “Публічна служба” і “Методологія і організація наукових досліджень”, та частини дисциплін
професійної підготовки: “Публічне управління в сфері національної безпеки”, “Державне управління соціальним та
гуманітарним розвитком”, “Управління соціальною та екологічною безпекою”, “Антикорупційна політика в сфері
публічного управління”, “Електронне урядування”, “Управління ресурсним потенціалом національної економіки”.
Другий та третій семеcтр більше орієнтовані на вивчення вибіркових дисциплін, серед яких “Управління
інтелектуальним капіталом територіальних громад”, “Інструменти та практики формування локальної ідентичності “
та практичну підготовку.

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

Сторінка 6



Зміст освітньої програми відповідає предметній області спеціальності 281 «Публічне управління та
адміністрування». Освітні компоненти, що складають обов’язкову частину ОП, є актуальними та враховують
тенденції публічного управління та адміністрування. Освітня програма містить дисципліни вибіркової компоненти
по чотири дисципліни у шести блоках, що акцентують увагу на регіональних аспектах, наприклад "Екологічна
політика регіону", "Публічне управління локальним розвитком".

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

Процедура вибору ОК врегульована Положенням про організацію освітнього процесу
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D
0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0
%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D
0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D1%83%20%D0%96%D0%9D%D0%90%
D0%95%D0%A3.pdf), встановлено що мінімальна чисельність здобувачів з вивчення вибіркових дисциплін повинна
складати не менше 15 осіб. На сайті кафедри подано перелік вибіркових дисциплін
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2
0%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B8%D1
%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD 2020.pdf, що дозволяє здобувачам ознайомитись зі
змістом ОК. Під час спілкування з ЕГ здобувачі розповідають про самостійність у обранні вибіркових ОК, за шести
вибірковими блоками ОП (див. відомості, подані на запит ЕГ - скани заяв студентів). Теми кваліфікаційної роботи
обираються здобувачами індивідуально, за можливості консультацій з викладачами. Отже, у ЗВО запроваджено
зрозумілі процедури формування індивідуальної траєкторії навчання, проте реальний вибір здобувачів є блоковим.
У спілкуванні з випускниками програми та роботодавцями члени ЕГ з’ясували потребу розширення переліку
дисциплін вибіркової частини ОП, бажаними є “Публічні закупівлі”, “Цифрові технології”.

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

Обов’язковим ОК цієї ОП є «Переддипломна практика», що забезпечує здобувачам освіти практичну підготовку,
вона регулюється Положенням про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D
0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1
%83%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D0%B
8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.pdf . До баз практик, з якими
наявні угоди належать: Департамент культури, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації,
Ружинська районна рада Житомирської області, Голубівська сільська рада, Комунальне некомерційне підприємство
«Обласний медичний центр спортивної медицини Житомирської обласної ради», Коростенська районна рада,
Відділ контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Управління превентивної діяльності Головного
управління національної поліції в Житомирській області, Житомирська районна рада, Оліївська сільська рада,
Глибочицька сільська рада (див. наданні на запит ЕГ угоди щодо баз практик). ЕГ переконалася, що є добрі
комунікації випускової кафедри з випускниками ОП, які працюють в публічній сфері, відбуваються зустрічі, лекції зі
здобувачами.

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

Під час зустрічі з викладачами з’ясовано, що у процесі навчання за ОП збувачі залучаються до роботи у команді,
набувають досвіду публічних комунікацій, в межах курсу «Публічні комунікації», вчаться приймати рішення у
стресових умовах, (Антикорупційна політика в сфері публічного управління ), вміння проводити аналіз проєктів
(Управління державними проєктами та програмами). Здобувачі вищої освіти, випускники ОП у спілкуванні з ЕГ
виявили уміння зрозуміло і недвозначно доносити власне бачення ситуації, пояснювати свої оцінки. Відзначають,
що значний позитивний вплив на розвиток їх навичок комунікації мав досвід спілкування з викладачами ОП,
практика представлення результатів підготовки рефератів, публікацій, участь у обговореннях, громадських заходах.
З вдячністю відгукуються про заняття професора, доктора економічних наук Є. І. Ходаківського, де вирішували
ситуаційні завдання, та Войтенка А.Б, який пропонував практичні кейси.

7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).
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Зміст ОП узгоджено зі Стандартом вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня
«магістр» галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та
адміністрування. Наказ Міністерства освіти і науки України 04.08.2020 р. № 1001.

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.

Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів відповідає фактичному навантаженню здобувачів та
забезпечує досягнення цілей і програмних результатів навчання. Здобувачі вищої освіти, випускники ОП під час
спілкування у фокус- групах повідомляли про відсутність перевантажень та можливість досягнути необхідних
компетенцій для успішної роботи за фахом.

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.

В Університеті розроблено Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у ЖНАЕУ
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D
0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%20
%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83.pdf . Проте дотепер за ОП підготовка за такою формою не
здійснюється, хоча у спілкуванні з гарантом ЕГ переконалася у наявності планів щодо її запровадження.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Освітні компоненти ОП «Публічне управління та адміністрування» поєднані в логічну систему, відповідають
предметній області. Сильною стороною програми є тісна співпраця випускової кафедри з роботодавцями, що
дозволяє забезпечити вибір баз практики для здобувачів. ОП забезпечує можливість здобувачам набути ті soft skills,
що зумовлені цілями ОП, тобто спрямовані на подальшу успішну професійну діяльність випускника програми.

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

ОП забезпечує блокову систему вибору вибіркових освітніх компонентів. Рекомендовано розширити перелік
дисциплін для вибору здобувачів вищої освіти, додавши, наприклад, “Публічні закупівлі”, “Цифрові технології”.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Факти, виявлені ЕГ підтверджують відповідність ОП критерію 2. Вирішальним при визначенні рівня відповідності
стали наступні сильні сторони: зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до
освітньої програми, становлять логічну взаємопов’язану систему, що дозволяє здобувачам опанувати різні аспекти
публічного управління; студенти мають можливість вибору дисциплін за блоками; перелік дисциплін періодично
оновлюється відповідно до запитів роботодавців та здобувачів. ЕГ відносить до слабких сторін ОП блокову систему
вибору вибіркових освітніх компонентів, але вказана практика не чинить критичного впливу, а гарант і робоча група
за ОП націлені на максимальне врахування індивідуальних освітніх потреб здобувачів, тому дана слабка сторона не
є суттєвою.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання:
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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 достатньо зрозумілі для осіб, що вступають на навчання за освітньо-професійною програмою
підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне
управління та адміністрування», це підтвердили під час зустрічі здобувачі як денної так і заочної форм навчання.
Документ оприлюднено на сайті університету
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%2
0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4
%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D
1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%A3%20%D0%B2%
202020%20%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96%20(%D0%B7%D1%96%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B
0%D0%BC%D0%B8).pdf , дискримінаційних положень не виявлено.

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

Особливості освітньої програми враховуються правилами прийому на навчання до ЖНАЕУ, відбувається відбір на
основі наявності у вступника диплома бакалавра, спеціаліста, магістра та отриманих балів, після складання
вступних екзаменів зі спеціальності, іноземної мови. Абітурієнти, які вступають з іншої галузі знань (спеціальності),
складають додаткове вступне випробування із спеціальності, На офіційному сайті ЗВО оприлюднено Програма
вступних фахових випробувань за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»
(http://znau.edu.ua/images/vstupniku/perelik_putan/magistr/m%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%
D0%BD%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D
1%82%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%
D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf) . Програма вступного випробування з іноземної мови
(http://znau.edu.ua/images/vstupniku/perelik_putan/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%
D0%B0%20%D0%B7%20%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B
C % D 0 % B E % D 0 % B 2 % D 0 % B 8 . p d f ) та Програма додаткового вступного випробування
(http://znau.edu.ua/images/vstupniku/perelik_putan/dod_magistr/1%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8
7%D0%BD%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20
%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B
2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf В ході спілкування зі здобувачами вищої освіти і випускниками
встановлено, що правила прийому були зрозумілими для них і не викликали додаткових труднощів при вступі на
ОП.

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.

Порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти містить“Положення про реалізацію
права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ”
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D
1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1
%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%
D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8
F.PDF , яке розміщене у відкритому доступі на сайті ЗВО та “Положення про перезарахування результатів навчання у
ЖНАЕУ”
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D
0%BD%D1%8F%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0
%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf .Університет
здійснює співпрацю з вітчизняними та зарубіжними ЗВО, наявні угоди, за якими передбачено можливість
академічної мобільності здобувачів та академічного персоналу. У спілкуванні під час зустрічі здобувачі виявили
інформованість про можливості академічної мобільності, проте ще ніхто з них особисто участі у таких програмах не
брав.

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 зустрічей було встановлено, що викладачі, що залучені до реалізації освітньої програми, розуміють значення
неформальної освіти, рекомендують здобувачам on-line ресурси для самостійної роботи (наприклад, “Prometheus”).
Умови визнання результатів навчання містить "Положення про визнання результатів навчання отриманих у
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неформальній освіті"
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D
0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2
0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%
B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D
0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.PDF , документ розміщено на сайті університету.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Сильною стороною освітньої програми є її орієнтація на потреби регіону, достатнє висвітлення інформації про зміст
ОП та правила прийому на сайті університету. Під час зустрічі з роботодавцями з'ясовано, що програма користується
попитом серед державних службовців категорії А, фахівців органів місцевого самоврядування Житомирської області.
Правила прийому є чіткими та зрозумілими, враховуються особливості ОП, наявні угоди університета про
співпрацю з вітчизняними та зарубіжними ЗВО, здобувачі поінформовані про доступність академічної мобільності
та неформальної освіти.

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

Програма виграє від активації резервів академічної мобільності. Варто посилити ОП у частині вибіркової
компоненти, для здобувачів вищої освіти актуальними є дисципліни пов’язані з публічними закупівлями,
управлінням в галузі освіти, медицини, цифровими технологіями.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОП «Публічне управління та адміністрування» орієнтована на потреби регіону, забезпечує достатню якість за
підкритеріями 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 (правила прийому є чіткими та зрозумілими, враховуються особливості програми,
здобувачі поінформовані про можливість академічної мобільності та неформальної освіти). Проте варто забезпечити
практичну реалізацію наявних угод університета про академічну мобільність з вітчизняними та зарубіжними ЗВО
(див. відомості, подані на запит ЕГ). Для здобувачів відкрита можливість академічної мобільності, тому робимо
висновок про достатню відповідність ОП «Публічне управління та адміністрування» Критерію 3.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі
цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи.

Відповідно до п. 3.3 Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ (http://bit.ly/orgosvpro), заняття на
програмі відбуваються у формі лекцій та практичних/семінарських занять. Як зазначили під час зустрічі НПП, в
рамках їхніх ОК застосовуються такі методи навчання: проблемна лекція (з дискусією), семінари-дискусії, case study,
ділові ігри, написання есе, виконання тестових завдань. Підтверджуючи різноманіття методів, здобувачі звернули
особливу увагу на практичну спрямованість методів навчання. Зокрема, в рамках ОК «Управління державними
проєктами та програмами» одним з видів робіт є підготовка проєктної заявки за реальною аплікаційною формою,
ОК «Публічна служба» передбачає розв’язання практичних ситуаційних завдань з роботи державного службовця, а
один з курсів Н.В. Дацій передбачає розробку Стратегії боротьби з корупцією. Важливо також і те, що сучасні та
інтерактивні методи використовуються і в рамках вивчення іноземної мови: word wall, миттєві опитування за
допомогою платформи Kahoot. Відповідно до силабусів дисциплін, суттєву роль у підготовці здобувачів відіграє
самостійна робота, зокрема пошуково-дослідницька. За словами здобувачів та НПП, під час карантину заняття
відбувались шляхом комбінування роботи з платформою Zoom, використання системи Moodle, комунікації у
месенджерах. Таким чином, широкий спектр методів навчання дозволяє досягти усіх необхідних програмних
результатів. Важливо, що при виборі форм та методів навчання НПП керуються студентоцентрованим підходом.
Зокрема, опитування, які щорічно проводяться на ОП, включають питання щодо методів навчання (звіти за
результатами опитувань завантажені гарантом на платформу Національного агентства). Так, у 2018 р. 94% опитаних
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здобувачів оцінили «методичний рівня занять» на 4 та 5 балів, а у 2019 – 93% так само оцінили «використання
сучасних педагогічних методів». Таким чином, на програмі зроблена спроба системного моніторингу рівня
задоволеності здобувачів формами та методами навчання. В рамках окремих ОК викладачі також цікавляться, що та
у якій формі цікаво вивчати здобувачам. Зокрема, випускники програми згадали, як Ю.С. Цаль-Цалко цікавився на
своєму курсі, що саме з тематики дисципліни студенти воліли б дізнатись. Також одна зі студенток під час зустрічі
навела приклад того, як викладач врахував її зауваження щодо якості тестових завдань. Окремим проявом визнання
суб’єктності здобувачів є залучення студентів-практиків заочної форми в якості лекторів на заняттях зі студентами
очної форми. Також на програмі, відповідно до принципів академічної свободи та студентоцентрованого підходу,
здобувачі самостійно обирають теми своїх кваліфікаційних робіт, бази практики, вибіркові ОК.

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).

Як зазначили під час зустрічі здобувачі, стислий опис ОП, включно з ОК, вони отримали ще під час вступу, що
позитивно вплинуло на усвідомлений вибір саме цієї програми. Додатково, повний опис ОП розміщено на сторінці
кафедри на сайт університету (https://bit.ly/33QdYga). І здобувачі, і НПП зазначили, що інформація про мету, цілі,
структуру ОК та систему оцінювання озвучується на першому занятті, а також міститься у силабусах. Силабуси
включають також дані про викладача, анотацію ОК, результати навчання, політики дисципліни, необхідне технічне
та програмне забезпечення, перелік літератури до курсу. Додатково, кожен ОК має профіль на університетській
платформі Moodle, де також розміщено силабуси та іншу необхідну інформацію. У відкритому доступі силабуси
дисциплін відсутні.

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

Основним дослідницьким компонентом ОП є самостійне написання кваліфікаційної роботи здобувачами. Тематика
кваліфікаційних робіт є практико-орієнтованою, а тому потребує емпіричних досліджень. Позитивною стороною
програми є те, що база практики обирається відповідно до теми кваліфікаційної роботи здобувача. Це дозволяє
реалізувати емпіричну складову дослідження. Відповідно до п. 3.1.3 Положення про кваліфікаційні роботи
(https://bit.ly/33SRawb), кожен здобувач має оприлюднити результати свого магістерського дослідження у вигляді
наукових публікацій: «не менше трьох, у тому числі одноосібних не менше однієї, або не менше однієї наукової
фахової статті». Цей же пункт уточнює, що до таких публікацій можуть належати і тези доповідей на наукових
конференціях, зокрема університетських. Важливо, що студенти показали поінформованість щодо цієї норми під час
зустрічі. Ці ж положення викладено у Методичних рекомендаціях щодо написання кваліфікаційної роботи для
студентів спеціальності «Публічне управління та адміністрування». В результаті, здобувачі беруть активну участь у
наукових конференціях: Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління в системі координат:
демократія, децентралізація, місцеве самоврядування» (здобувачі Боровський В.О., Булуй І.Л., Штефа Є.О.,
Захарченко Н.П., Книш О.П., Нагребецька В.В., Тренін М.І., Ходзінський І.О.) (https://bit.ly/3jSMT1i); науково-
практична конференція «Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія і практика» (здобувач Нагребецька В.В. –
англомовна публікація) (https://bit.ly/3nLkRqY); Х Міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення
сталого розвитку аграрного сектору економіки: проблеми, пріоритети, перспективи» (спільно здобувач І.
Ходзінський та проф. Н. Дацій); ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління та
адміністрування у процесах економічних реформ» (спільно здобувач Гриня Л.М. та доц. Довженко В.А.).
Поширеною є практика спільних публікацій здобувачів та НПП. Зокрема, англомовні спільні публікації проф. Н.В.
Дацій з Т. В. Остапчук (https://bit.ly/33QoVOL), І. В. Сичевською (https://bit.ly/3nJfdWn), С. А. Губерт та Л. С.
Харченко (https://bit.ly/2H0pIDT). Під час зустрічей гарант та НПП підтвердили, що кафедрою також
організовуються тематичні конференції. Відповідно до інформації, викладеної у Відомостях та підтвердженої в ході
експертизи, здобувачі цієї ОП брали участь у всеукраїнських конкурсах наукових робіт з інтелектуальної власності
(Хитоніна М.С., тема: «Державна політика управління інтелектуальною власністю у сфері національної безпеки»), у
міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» (Кучевський В.В., тема:
«Інноваційні підходи в управлінні розвитком сільських територій»; Леон К.О. та Польонко Я.А., тема: «Проблеми
ефективності управління муніципальним розвитком»), а також всеукраїнському конкурсі «Look of New
Generation/Погляд нового покоління – 2019» (Похільченко О.).

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

У зв’язку з прийняттям відповідного стандарту вищої освіти та подальшим оновленням ОП були запроваджені нові
ОК та внесено зміни до наявних ОК. Як зазначили під час зустрічі НПП, програми ОК переглядаються щороку.
Зокрема, доц. Симоненко Л.І. повідомила, що адаптує свій курс Державне управління соціальним та гуманітарним
розвитком залежно від контингенту студентів (їхньої спеціалізації). Силабуси обов’язкових ОК містять таку
інформацію, що підтверджує регулярне оновлення змісту курсів: «Антикорупційна політика в сфері публічного
управління» – до списку літератури входять публікації 2019-2020 рр. та посилання на впливові українські і
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міжнародні громадські організації («Антикорупційний штаб», «ЕЙДОС», BRDO, Transparency International), які
регулярно публікують актуальну інформацію та аналітичні матеріали з антикорупційної тематики; «Публічне
управління в сфері національної безпеки» – до списку літератури входять публікації 2019 р.; «Державне управління
соціальним та гуманітарним розвитком» – до списку літератури входять публікації 2019-20 р. та посилання на
провідні українські аналітичні центри/платформи, які регулярно продукують актуальні аналітичні дослідження
(CEDOS, VoxUkraine, iMoRe, Центр економічної стратегії); «Управління ресурсним потенціалом національної
економіки» – до списку літератури входять публікації 2020 року, посилання на новітні проєкти з профільної
тематики та організації, що реалізують дослідження в цій галузі (Платформа розвитку міст, Mistosite, НІСД тощо);
«Управління соціальною та екологічною безпекою» – список літератури включає важливий новий стратегічний
документ – ЗУ «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»,
прийнятий у 2019 р.; «Публічне управління регіонами та територіями» – до списку літератури входить публікація
2020 р. та наявне посилання на створений у зв’язку з реформою державний портал «Децентралізація», де
публікується найактуальніша інформація щодо процесу децентралізації в Україні; «Електронне урядування» – до
списку літератури входить публікація 2019 року, посилання на портал «Академія електронного врядування» від
ООН, сайт новоствореного Міністерства цифрової трансформації України, аналітичних центрів «ЕЙДОС», BRDO та
інші, одним з напрямів аналітичної роботи яких є електронне урядування; «Управління державними проєктами та
програмами» – до списку літератури входять публікації 2019 р. та посилання на сучасні онлайн-курси з проєктного
менеджменту, зокрема курс «Підготовка та впровадження проектів розвитку громад» на платформі “Prometheus”;
«Публічні комунікації» - список літератури містить публікації 2019 р., а однією з тем є «Комунікаційні стратегії
територіальних громад», що підтверджує актуальність курсу в рамках реформи децентралізації; «Публічна служба»
– до списку базової літератури входить підручник 2019 р. Тож література та тематика курсів цілком відповідають
світовим сучасним практикам та актуальним потребам публічного адміністрування в Україні.

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

В ЗВО затверджена Стратегія інтернаціоналізації на 2019-2029 рр. (https://bit.ly/33UdDZH), яка серед іншого
передбачає розширення міжнародної співпраці ЗВО, інтеграцію НПП у міжнародний науковий нетворкинг,
розширення академічної мобільності, підвищення рівня мовленнєвих компетентностей НПП, міжнародну проєктну
діяльність. В університеті також діє міжнародний відділ. Стратегія та наявність відділу складають інституційну
основу інтернаціоналізації. Відповідно до інформації на сайті ЗВО, І.Л. Литвинчук пройшла стажування за
програмами: «Civic School for Sound EU Practice» у Європейському патентному відомстві, а також національних
органах у сфері управління інтелектуальною власністю Німеччини та Польщі (м. Варшава, м. Берлін, м. Мюнхен); за
програмою Німецько-Української школи з Аграрної економіки «Foundations of Agricultural Economics: Selected
Topics» за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD). В ході експертизи також було з’ясовано, що
представники кафедри І.Л. Литвинчук та О.В. Іванюк реалізували у ЗВО проєкт «Формування антикорупційних
компетентностей у молоді», підтриманий Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні та Урядом Данії. Проєкт
спрямований на популяризацію методів та інструментів електронної демократії і врядування; участь у ньому взяли
50 студентів ОП (https://bit.ly/313Wg6S). В рамках цієї ж ініціативи відбувся публічний «Антикорупційний форум»,
участь в якому зокрема взяли студенти ОП та І.Л. Литвинчук і О.В. Іванюк (https://bit.ly/312G0D9). НПП програми
мають особливо активну співпрацю з Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute (Норвегія): НПП І. Литвинчук та Н. Пугачова
пройшли стажування в Інституті за різними програмами, 5 викладачів кафедри (Якобчук В., Довженко В.,
Литвинчук І., Іванюк О., Пугачова Н.) стали випускниками Школи соціального підприємництва, проведеної
Інститутом. І.Л. Литвинчук і О.В. Іванюк також взяли участь в проєкті «Покращення якості послуг у сфері
управління відходами на муніципальному рівні в ОТГ», в рамках якого презентували доповідь «Зелені послуги для
регіону: Можливості ЖНАЕУ в розробці проектів зелених послуг в ОТГ» (https://bit.ly/3788oYi), взяли участь у
проведенні екотренінгів, науковому обґрунтуванні регіонального ринку зелених послуг та розробці планів
управління ТПВ для територіальних громад Житомирської області. Що стосується здобувачів, то, за словами
керівника міжнародного відділу, для них є можливість обміну або стажування в Університеті Вістула (Варшава).
Також в рамках проєкту з популяризації європейської аграрної політики, що реалізувався іншим підрозділом ЗВО за
програмою ім. Жана Моне, чотири студенти ОП пройшли навчання та отримали сертифікати. Загалом інформація
щодо міжнародних можливостей поширюється через групи у соціальних мережах та старост груп, а також
співробітниками міжнародного відділу під час відкритих лекцій та індивідуальних консультацій. У викладачів також
є можливість відвідувати курси англійської, організовані ЗВО.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

НПП використовують інноваційні, практико-орієнтовані методи навчання, регулярно оновлюють зміст ОК, що
відповідає тенденціям розвитку спеціальності. Покращувати свої навички та ознайомлюватись із міжнародним
досвідом НПП допомагає активна участь у міжнародних проєктах. Студентоцентризм та академічна свобода
реалізуються через використання силабусів з детальною та необхідною для здобувачів інформацією, завчасним
ознайомленням студентів з описом ОП, обов’язковим залученням до наукової діяльності.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

Проведеним опитуванням здобувачів бракує валідності (гугл-форма не гарантує, що саме здобувач за цією ОП
пройшов опитування; недостатня кількість учасників опитування). Доцільно розробити загальноуніверситетське
опитування, яке б передбачало оцінку здобувачем кожної з прослуханих дисциплін окремо з можливістю написати
розгорнутого коментаря. Також ЕГ рекомендує внести до силабусів інформацію про конкретні завдання, які
здобувачі мають виконати в рамках ОК, та розмістити їх у відкритому доступі. Рекомендуємо в силабусах тих
дисциплін, де це виправдано на думку викладачів і здобувачів, додати креативні практичні завдання - зйомка
відеороликів за проблематикою дисципліни, відео інтерв'ювання магістрантом експертів з проблемної тематики,
монтаж відеокліпу з метою промоції суспільно важливих питань розвитку публічного управління та
адміністрування. Цей відеоматеріал в подальшому може використовуватися на сайті кафедри і університету як
елемент інформаційної політики ЗВО і популяризації ОП. Також доцільно в силабусах дисциплін додатково
прописати кількість і конкретні теми практико орієнтованих лекцій роботодавців, випускників за ОП, стейкголдерів.
Онлайн-курси на платформі "Прометеус" та інші дають можливість зараховувати в кредитах ЄКТС сертифікати про
проходження цих курсів як підвищення кваліфікації для працівників органів місцевого самоврядування і
держслужбовців (вони є основним контингентом здобувачів заочної форми навчання за ОП). Тому доцільно в
силабусах дисциплін вписати саме такі онлайн-курси для мотивації магістрантів. Також цей аспект дистанційного
навчання додатково актуалізується нині, в період карантину. В контексті міжнародної співпраці варто розвивати
можливості щодо академічних обмінів для студентів ОП та створити сторінку, на якій буде зібрана інформація про
них.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

На ОП використовуються інноваційні, практико-орієнтовані форми та методи навчання, які корелюють із
програмними результатами. Академічна свобода та студентоцентрований підхід реалізуються через самостійний
вибір здобувачами тем кваліфікаційних робіт, баз практики, вибіркових ОК. Щорічно на ОП проводять опитування
студентів щодо різних аспектів навчання, зокрема задоволення методами навчання. Проте форма опитування
потребує змін, які б дозволили отримувати більш систематизовані, регулярні та валідні дані. Цей недолік не є
суттєвим, оскільки проведення опитування у тій формі, яку дозволяють поточні ресурси, підтверджує зацікавленість
гаранта та НПП у системному покращенні ОП. Здобувачі добре поінформовані про особливості ОП загалом та
окремих ОК зокрема: інформація доноситься завчасно, за допомогою різних каналів (усно, онлайн), зокрема
силабусів. Відсутність конкретних завдань для здобувачів у силабусах та той факт, що вони не є опублікованими, не є
суттєвим недоліком, оскільки завдання доводяться до здобувачів за допомогою інших каналів комунікації (усно,
Moodle, е-пошта), а силабуси надаються під час початку вивчення ОК. Здобувачі активно поєднують навчання з
дослідницькою діяльністю: беруть участь у конференціях, публікують статті. Зміст ОК на ОП оновлюється
регулярно: списки літератури значною мірою складаються з публікацій останніх років (зокрема 2019-2020),
силабуси містять посилання на джерела, де періодично публікуються актуальні аналітичні матеріали, тематика ОК
та окремих занять враховує останні тенденції розвитку публічного адміністрування в Україні. НПП беруть активну
участь у міжнародних проєктах, до яких, за можливості, залучають здобувачів. Водночас, можливості здобувачів
щодо участі у міжнародних академічних обмінах є обмеженими та потребують додаткової уваги з боку міжнародного
відділу. Цей недолік не є суттєвим з огляду на можливість здобувачів звернутись до міжнародного відділу, в разі
потреби знайти програму обміну. Тож ОП загалом відповідає критерію 4.

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

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

Загальний опис та рамки форм контрольних заходів викладені у Положенні про організацію освітнього процесу в
ЖНАЕУ (http://bit.ly/orgosvpro). Відповідно до п. 3.14.1, контрольні заходи включають вхідний, поточний,
модульний (рубіжний), підсумковий та відстрочений контроль. Підсумковий (семестровий) контроль у формах
семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни (п. 3.14.2.1).
Форми підсумкового контролю за кожною з дисциплін викладені в опублікованому описі ОП
(https://bit.ly/33QdYga). Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів в межах окремих ОК
детально описано у силабусах: максимальна кількість балів за кожний вид роботи, формат підсумкового контролю,
критерії визначення оцінки під час поточного контролю тощо. Моніторинг обізнаності студентів з процедурами
проведення контрольних заходів відбувається в усній формі під час спілкування в межах навчальних дисциплін. Під
час карантину більшість контрольних заходів проходила за допомогою платформи Moodle. Під час зустрічей
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здобувачі не висловлювали зауважень до чіткості та зрозумілості форм контрольних заходів. Водночас,
комплексність та різноманітність форм (усні, письмові, відкриті, текстові, теоретичні, практичного спрямування)
контрольних заходів за кожною ОК забезпечують їхню валідність.

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

З прийняттям стандарту вищої освіти за ступенем «магістр» за спеціальністю 281 «Публічне управління та
адміністрування» до ОП були внесені необхідні зміни. Таким чином, атестація здобувачів вищої освіти за цією ОП
відбувається у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та єдиного державного кваліфікаційного іспиту за
спеціальністю, що відповідає вимогам стандарту.

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.

Процедури проведення основних контрольних заходів врегульовано Положенням про організацію освітнього
процесу в ЖНАЕУ (http://bit.ly/orgosvpro). Зібрання усіх процедур в один пункт опублікованого на сайті ЗВО
Положення та відсутність двозначних визначень роблять правила легкодоступними, чіткими та зрозумілими. В
Положенні викладено не лише загальний опис контрольних заходів, але й терміни і відповідальних. Так, в п. 3.14.2.2
зазначено, що розклад екзаменів «доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, ніж за місяць до початку
сесії». Пункт 3.14.2.1 вказує, що протягом однієї сесії може бути не більше п’яти екзаменів. Тут же йдеться про те, що
«екзамени у студентів приймають викладачі, які читають лекційні курси, а в окремих випадках завідувач кафедрою;
заліки – викладачі, які читають лекційні курси, ведуть… практичні, семінарські заняття». Положення також
врегульовує процедуру повторного складання заліків та екзаменів, яке «допускається не більше двох разів з кожної
дисципліни після проведення підсумкового контролю за розкладом: один раз викладачу, другий – комісії, яка
створюється деканом факультету» (п. 3.14.2.3). Важливо, що «дозвіл на перездачу надає ректор за клопотанням
органів студентського самоврядування» (п. 3.14.2.3). Водночас, під час зустрічей зі здобувачами та представниками
органів студентського самоврядування респонденти зазначили дещо інакшу процедуру: в разі незгоди з оцінкою,
студент має написати заяву декану з проханням про перездачу та повідомити старосту. Попри те, що норми, які б
регулювали питання об’єктивності, відсутні в Положенні, на ОП наявні практики, які мають на меті забезпечити
об’єктивність оцінювання. Зокрема, накопичувальна система оцінювання, зазначення критеріїв оцінювання у
силабусах до ОК, проведення текстових форм контролю в автоматизованій системі Moodle, обговорення правильних
відповідей після проходження контролю, практика «оцініть себе/колег» в межах поточних контрольних заходів,
публічність оцінок у системі Moodle. Під час опитування здобувачів 2019 р. 90% опитаних оцінили «Прозорість та
чесність оцінювання» на 4 чи 5 балів. Водночас, питання конфлікту інтересів врегульоване Положенням про
порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу,
дискримінацією та сексуальними домаганнями (https://bit.ly/2H2XSXk). Хоча Положення прямо не вказує, що може
відноситись до відносин студента та викладача, проте може бути застосоване і в разі конфлікту інтересів між ними.
Норми щодо атестації детально викладені в Положенні про порядок створення та організацію роботи
екзаменаційної комісії (https://bit.ly/3nM3GFM). Розділ 5 Положення визначає процедури апеляції в разі незгоди з
оцінкою. Відповідно, апеляція подається в день проведення атестації на ім’я ректора з обов’язком повідомленням
декана. Для розгляду апеляції ректор створює відповідну комісію.

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.

складає 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).
Порушенням академічної доброчесності Положення визначає: плагіат, академічний плагіат, самоплагіат,
фабрикацію, фальсифікацію, списування, обман, необ’єктивне оцінювання – та дає визначення цим поняттям.
Також Положення визначає профілактичні заходи щодо попередження плагіату. Відповідно до документу, перевірці
на плагіат підлягають курсові та кваліфікаційні роботи, дисертації, автореферати, рукописи статей і тези доповідей
(до надходять до ЗВО для публікації), видання, що вимагають рекомендацій Вченої ради ЗВО. В цьому ж Положенні
викладено основні критерії, яким має відповідати програма для перевірки на плагіат. Важливо, що документ також
встановлює відповідальність за плагіат: це може бути «відмова у прийнятті матеріалів до розгляду або повернення
матеріалів на доопрацювання» або «заборона автору включати такі твори у перелік своїх наукових, навчально-
методичних та навчальних робіт». Наказ доповнює норми Положення та встановлює показники оригінальності
текстів (для кваліфікаційних робіт: понад 70% – текст вважається оригінальним, 50%-70% – оригінальність тексту
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задовільна) та визначає відповідальних за перевірку вказаних у Положенні текстів на наявність плагіату (для
кваліфікаційних робіт – завідувачі випускових кафедр). Під час зустрічі з представниками допоміжних підрозділів
ЗВО було з’ясовано, що ключову роль у популяризації та забезпеченні академічної доброчесності на рівні
університету відіграє бібліотека у співпраці з навчально-науковим центром. За словами керівниці бібліотеки,
співробітники її підрозділу протягом року на запрошення кафедр проводять заходи роз’яснювальні заходи щодо
дотримання академічної доброчесності, здійснюють індивідуальне консультування здобувачів (за потреби).
Важливо, що бібліотека, за ініціативи автора, може перевірити будь-який текст на плагіат за допомогою платних
програм: перший раз безкоштовно, інші – 1,8 грн за 1 сторінку (https://bit.ly/370zJMe). Цю ж інформацію під час
зустрічі зазначили і здобувачі, які також показали обізнаність з правилами щодо запобігання плагіату та нормами
щодо рівня оригінальності текст. Під час експертизи також було надано приклади кваліфікаційних робіт та
висновків системи Unicheck щодо них (роботи відповідали встановленим вимогам). У ЗВО є власний репозитарій,
проте доступ до нього мають лише співробітники університету. Позитивною практикою на ОП, що стимулює
академічну доброчесність, є проведення контрольних заходів (письмових робіт) у такій формі, яка унеможливлює
запозичення, оскільки є унікальною (наприклад, проєктна заявка – в межах ОК «Управління державними
проєктами та програмами»).

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

У ЗВО створена та інституціоналізована система популяризації та забезпечення академічної доброчесності,
використовуються сучасні технічні засоби. Задля забезпечення прозорості оцінювання здобувачів, силабуси кожної
навчальної дисципліни містять детальну інформацію щодо критеріїв та системи оцінювання.

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

Хоча на ОП наявні позитивні практики, що мають на меті забезпечити об’єктивність оцінювання, вони потребують
подальшої інституціоналізації: включення до відповідних положень, запровадження інших інструментів та
механізмів (кодування робіт, «подвійне» оцінювання тощо). Значно посилить не лише ОП, але й увесь ЗВО в
контексті дотримання академічної доброчесності та забезпечення якості створення репозитарію кваліфікаційних
робіт та інших публікацій, який мав би відкритий доступ, а також уточнення видів відповідальності за різні види
академічної недоброчесності у нормативних документах.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Форми контрольних заходів детально описані у Положенні про організацію освітнього процесу та силабусах ОК, є
зрозумілими, валідними та оприлюднюються заздалегідь. Форми атестації відповідають вимогам стандарту.
Нормативно закріплені правила проведення контрольних заходів, процедури запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів, повторного проходження контрольних заходів, які у більшості послідовно дотримуються.
Процедури, що забезпечують об’єктивність оцінювання, потребують подальшої інституціоналізації та
вдосконалення, проте їхня дійсна наявність на програмі робить цей недолік несуттєвим. Щорічні опитування
здобувачів ОП також включають питання, що стосуються об’єктивності оцінювання. Створена та діє система
забезпечення академічної доброчесності: нормативна база, відповідальні структури, можливість перевірити будь-
який текст на наявність плагіату, обов’язкова перевірка кваліфікаційних робіт за допомогою технічних засобів.
Закритість репозитарію є недоліком, проте несуттєвим з огляду на те, що це не унеможливлює його використання в
цілях забезпечення академічної доброчесності. Тож ОП загалом відповідає критерію 5.

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.

Таблиця 2 «Зведена інформація про викладачів» обґрунтовує кваліфікації кожного викладача відповідній
дисципліні (див. відповідь на запит). Викладачі, задіяні в ОП, мають необхідний академічний і науково-
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педагогічний досвід. За ОП працюють два доктори наук з державного управління, в тому числі гарант, і один
кандидат наук з державного управління. Деякі провідні викладачі за ОП мають багаторічний досвід роботи в
органах державної влади і управління. Спостерігається висока публікаційна активність у основних викладачів за
ОП, в тому числі і у гаранта ОП Дацій Н.В. (активно публікуються статті, тези і монографії, в тому числі за
кордоном). Завідувачка кафедрою, професор, к.е.н. Якобчук В.П. являється досвідченим науковцем і має широку
особисту бібліографію. Викладачі Якобчук В.П., Кравець І.В., Литвинчук І.Л., Іванюк О.В., Довженко В.А., Захаріна
О.В. мають публікації в журналах, які індексуються наукометричними базами даних Scopus і Web of Science. Молоді
фахівці проходили за останні два роки закордонні стажування і володіють англійською мовою на рівні В 2 (наявні
відповідні сертифікати). Співбесіда з викладачами показала їх мотивацію до проактивної діяльності в рамках ОП.
Отже, рівень академічної та професійної кваліфікації професорсько-викладацького складу, що задіяний в освітньому
процесі за ОП, відповідає цілям і програмним результатам навчання.

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

Процедура конкурсного добору викладачів встановлена в університеті відповідним Порядком проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників, в редакції 2018 року:
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2018/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%96%D1%80_%D0%B2%D
0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4.pd
f). В ході спілкування в викладачами ЕГ переконалась, що вказана процедура є прозорою і дозволяє призначати на
посади кращих спеціалістів. Конфліктних ситуацій з приводу призначення на посади викладачів в університеті не
зафіксовано. В університеті також діє рейтинг публікаційної активності викладачів, який складається двічі на рік.
Шляхом вивчення переліку публікацій викладачів, ЕГ упевнилася, що за ОП працюють одні з найкращих науковців
в університеті. Таким чином, конкурсний добір викладачів в університеті дозволяє забезпечити необхідний рівень
їхнього професіоналізму для успішної реалізації ОП.

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

На кафедрі організована систематична поглиблена робота щодо залучення роботодавців до організації і реалізації
освітнього процесу в рамках ОП. Зокрема, обговорення питань модернізації ОП проходять на засіданнях кафедри
(див. відповіді на запити - витяги з протоколів засідань кафедри №6 від 27.12.19, №14 від 30.06.20, №15 від
12.08.20). Вказані протоколи підтверджують факт залучення роботодавців до процесу оновлення ОП згідно сучасних
вимог. ЕГ пересвідчилась, що роботодавці постійно надають консультації викладачам і здобувачам вищої освіти,
допомагають в проходженні переддипломної практики і написанні кваліфікаційної роботи магістра. Як позитивний
приклад залучення роботодавців до проведення освітнього процесу необхідно вказати про укладені угоди про
співпрацю з різними закладами державного управління та органами місцевого самоврядування (див. на платформі
відповідь на запит). Роботодавці також активно залучаються до роботи в державних екзаменаційних комісіях за ОП,
наприклад С.Сокальський.

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

В ході інтерв’ювання роботодавців, як основних стейкголдерів ОП, ЕГ переконалась в тому, що вони активно
залучені в тому числі і до викладання окремих дисциплін як фахівці-практики (див. відповіді на запити – перелік
практико орієнтованих заходів із посиланням на сторінку Fb кафедри). До проведення лекцій залучались
представники регіональних підрозділів Нацполіції та СБУ в рамках антикорупційної підготовки магістрантів. Голова
правління Громадської організації «Українська асоціація винахідників» Сімак С.В., заступник начальника
Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Вінницькій,
Житомирській та Хмельницькій областях Бражевський В.М. розповіли експертам про свою активну професійну,
громадську і просвітницьку діяльність, яка кореспондує з цілями і програмними результатами навчання за ОП.

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

Викладачі кафедри, що працюють за ОП, активно залучені як експерти і тренери для реалізації різних проектів на
рівні регіону і окремих ОТГ, в тому числі в рамках госпдоговірної тематики (перелік відповідних проектів
прикладається як відповідь на запит експертів). Вказаний факт свідчить про затребуваність викладачів як
професіоналів високого рівня в сфері публічного управління та адміністрування. Також кафедра співпрацює із
закордонними університетами Польщі, Литви і Норвегії (див. відповіді на запит – Міжнародні договори). Таким
чином, викладачі мають можливість і фактично приймають участь у міжнародних конференціях, стажуваннях в
закордонних закладах-партнерах в контексті підвищення кваліфікації. Професорсько-викладацький склад кафедри,
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задіяний за ОП, періодично проходить навчання і стажування в Навчально-науковому центрі забезпечення якості
освіти університету
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%9D%D0%9D%D0%A6.pdf). В
університеті організовано підготовчі курси для викладачів для успішної здачі іспиту на володіння англійської мови
на рівні В2 – про це експерти пересвідчились в ході відкритої зустрічі, на якій завкафедри іноземних мов Хант Г.О.
розповіла про особливості цієї роботи з викладачами. Проводяться щорічні науково-практичні конференції. На
зустрічі з адмінперсоналом керівниця бібліотеки університету розповіла експертам, що запроваджено періодичне
навчання викладачів з питань дотримання академічної доброчесності.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В університеті існує практика преміювання викладачів за високі здобутки в сфері освіти і науки. Ці заходи
стимулювання викладачів регламентовані: - Положенням «Про преміювання працівників Житомирського
національного агроекологічного університету»
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8E%D0%B2%D0
%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%202015.pdf. - Положенням «Про нагороди та почесні звання ЖНАЕУ»
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8E%D0%B2%D0
%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%202015.pdf - Наказ № 17 від 27 лютого 2020 р. “Про виплати премій науково-
педагогічним працівникам”)
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97%D0%9D%D0
%9F%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf В ході спілкування з адмінперсоналом та викладачами
університету ЕГ встановлено, що вказані заходи мотивації дійсно реалізуються і мають позитивний ефект в
середовищі працівників кафедри. Крім того, періодично в рамках університету для викладачів проводяться
конференції і семінари з метою покращення якості викладання на основі сучасних практик. Однак, ЕГ встановлено,
що в університеті відсутні конкурси педагогічної майстерності, інноваційних методів навчання.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

ОП активно переглядається із залученням роботодавців, випускників і здобувачів вищої освіти. Роботодавці і
фахівці-практики залучаються до викладання дисциплін за ОП. Професійний рівень професорсько-викладацького
складу за ОП високий. Конкурсний добір викладачів відповідає вимогам діючого законодавства і не порушується. В
університеті запроваджено матеріальне заохочення для викладачів, які публікуються у наукових виданнях, що
входять до міжнародних наукометричних баз Scopus і Web of Science. Університет допомагає викладачам у вивченні
англійської мови для успішної здачі іспиту на рівень В2.

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

Загалом ЕГ встановлені такі слабкі сторони за критерієм 6: недостатня публікаційна активність більшості
викладачів (в тому числі гаранта за ОП) в наукових журналах, статті з яких індексуються в міжнародних
наукометричних базах Web of Science та Scopus; у більшості викладачів за ОП - не повна відповідність дисциплін, які
викладаються за ОП, базовій вищій освіті викладача, або темі дисертації, або публікаціям у вітчизняних фахових
наукових журналах (закордонних виданнях, які індексуються наукометричними базами); не оприлюднюється
рейтинг публікаційної активності викладачів; відсутні конкурси з викладацької майстерності та інноваційних
методів навчання. Рекомендовано посилити для всіх викладачів, задіяних в ОП, публікаційну активність в наукових
журналах, статті з яких індексуються в міжнародних наукометричних базах Web of Science та Scopus. Так, гарантом
ОП останнім часом лише подані на рецензування дві статті в журнали, що індексуються БД Scopus. Відповідно,
власного h-індексу гарант, як науковець, поки що не має. ЕГ вважає за потрібне акцентувати увагу керівництва
університету на відповідності дисциплін, які викладаються за ОП, базовій вищій освіті викладача, або темі його
дисертації, або його свіжим публікаціям у вітчизняних фахових наукових журналах (закордонних виданнях, які
індексуються наукометричними базами). Бажано системно планувати і моніторити роботу викладачів в цьому
напрямі з позицій допоміжних підрозділів університету. Доцільно оприлюднювати на сайті університету рейтинг
публікаційної активності викладачів для створення атмосфери академічної прозорості. В університеті відсутні
конкурси з викладацької майстерності та інноваційних методів навчання. Для підвищення моральної і матеріальної
зацікавленості викладачів бажано запровадити на рівні університету такі конкурси з відповідним грошовим
преміюванням призерів. Буде корисним створити окремий дорадчий орган для інституціоналізації взаємовідносин з
стейкголдерами – наприклад, Експертна рада роботодавців.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Професорсько-викладацький склад, який працює за ОП, активна робота з стейкголдерами і фахівцями-практиками
в ході реалізації ОП, відповідають Критерію 6. Вирішальним для такої оцінки з боку ЕГ став аналіз наступних
аспектів: - сильні сторони: ОП активно переглядається із залученням роботодавців, випускників і здобувачів вищої
освіти. Роботодавці і фахівці-практики залучаються до викладання дисциплін за ОП. Професійний рівень
професорсько-викладацького складу за ОП високий. Конкурсний добір викладачів відповідає вимогам діючого
законодавства і не порушується. В університеті запроваджено матеріальне заохочення для викладачів, які
публікуються у наукових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus і Web of Science.
Університет допомагає викладачам у вивченні англійської мови для успішної здачі іспиту на рівень В2. - слабкі
сторони: недостатня публікаційна активність більшості викладачів (в тому числі гаранта за ОП) в наукових
журналах, статті з яких індексуються в міжнародних наукометричних базах Web of Science та Scopus; у більшості
викладачів за ОП - не повна відповідність дисциплін, які викладаються за ОП, базовій вищій освіті викладача, або
темі дисертації, або публікаціям у вітчизняних фахових наукових журналах (закордонних виданнях, які
індексуються наукометричними базами); не оприлюднюється рейтинг публікаційної активності викладачів; відсутні
конкурси з викладацької майстерності та інноваційних методів навчання. Незважаючи на це, вказані слабкі сторони
оцінюються експертами як несуттєві, оскільки вони не є тенденційними, можуть бути швидко виправлені в
перспективі і не завдають істотної шкоди потенціалу людських ресурсів, задіяних за ОП.

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.

Матеріально - технічна база, інформаційне та фінансове забезпечення дозволяє досягати ОП «Публічне управління
та адміністрування» цілей та програмних результатів навчання, цей факт встановлено у процесі спілкування
експертної групи з гарантом, викладачами, здобувачами вищої освіти, представниками адміністрації ЗВО,
презентації відеоматеріалів. Наявна мережа спеціалізованих комп’ютерних класів (85 робочих місць), де проходять
практичні заняття з навчальних дисциплін «Електронне урядування», «Партисипативна демократія та політичний
процес», «Відкрите врядування», проведення конференцій. Магістранти навчаються за ОП в 4 корпусі університету,
який має дві великих лекційні аудиторії на 150 осіб. Класи обладнані мультімедійним обладнанням, моніторами і
фліпчартами. Магістранти мають можливість навчатися в комп’ютерних класах картографічного центру
університету. На базі Житомирського національного агроекологічного університету 7 лютого 2019 року було
засновано Інформаційний центр Європейського Союзу в Житомирській області, де проходять заняття з дисциплін
«Європейські стандарти публічного адміністрування», «Управління реформами місцевого самоврядування»,
«Міжнародні стандарти та практики управління інтелектуальною власністю», «Правові основи діяльності в органах
місцевого самоврядування». Учасники освітнього процесу активно використовують платформу Moodle, на основі
якої функціонує «Система дистанційного навчання ЖНАЕУ» http://moodle.znau.edu.ua/ , що забезпечує постійний
доступ до матеріалів навчально-методичного забезпечення ОП. Платформою для інформування про електронні
ресурси та бази даних є сайт бібліотеки http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/. Здобувачі користуються повними текстами,
розміщеними в репозитарії університету, електронній бібліотеці, а також міжнародними базами даних Web of
Science та Scopus. Ці ресурси доступні 24/7. За 2 останні роки в читальних залах та абонементі задоволено 1192
звернення здобувачів ОП «Публічне управління та адміністрування» (див. відповідь на запит щодо підсумків роботи
бібліотеки). Інформація про фінансову діяльність, оприлюднюється на сайті ЖНАЕУ: http://znau.edu.ua/m-
universitet/m-publichna-informatsiya .

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.

Учасники освітнього процесу ОП «Публічне управління та адміністрування» мають безоплатний доступ до
необхідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, забезпечено wi-fi доступ Internet, використовується
мультимедійне обладнання. У спілкуванні з ректором Скиданом О.В., з’ясовано, що оголошено тендер на придбання
комп'ютерної техніки. Керівник навчально - наукового центру забезпечення якості освіти Степаненко Н.І.
повідомила, що завершується робота над новим сайтом університету. Під час роботи ЕГ переконалася, що
відчувається потреба у якісному Internet зв’язку, та підвищенні пропускної спроможності університетської мережі
Wi-Fi. ЖНАЕУ має свою власну бібліотеку, загальний фонд якої становить 468578 примірників та понад 100
найменувань періодичних видань. При бібліотеці працює 4 читальні зали на 260 місць; встановлена та функціонує
комп’ютерна бібліотечна програма «Ірбіс-64», створено електронну бібліотеку, що має 5198 документів. Бібліотека
забезпечена електронними версіями підручників та навчальних посібників, у ній також уведений у дію
комп’ютерний читальний зал з виходом до мережі Internet (мережа Wi-Fi). https://m.youtube.com/watch?
feature=youtu.be&v=_uMhuUChizU#menu
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3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

В університеті сформовано безпечні умови навчання, праці та побуту здобувачів вищої освіти, пропагується
дотримання здорового способу життя. Працюють спортивні секції http://znau.edu.ua/tsentr-gumanitarnoji-osviti-ta-
vikhovannya/structure-tsentra/sektor-ozdorovcho-fizkulturnoji-ta-sportivnoji-roboti/sportivni-sektsiji/rozklad-roboti-
sportivnikh-sektsij . Студенти на 100% від потреби забезпечені місцями у гуртожитках (4 гуртожитки загальною
площею 11601,95 м2, студенти проживають у кімнатах по 2-3 особи, умови проживання забезпечують необхідні
санітарно-гігієнічні норми). Діє соціально-психологічна служба. На території університету, є точки доступу до
університетської мережі Wi-Fi, Зокрема, в альтанці біля університету вмонтовані USB-пристрої для підзарядки
гаджетів, також тут можна скористатися безкоштовним Wi-Fi, встановлені сонячні батареї. Спілкування з
представниками студентського самоврядування підтвердило відповідність середовища потребам та інтересам
здобувачів вищої освіти.

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

Під час зустрічі із здобувачами вищої освіти експертна група отримала позитивні відгуки про рівень їх освітньої,
організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки, що здійснюється викладачами ОП
«Публічне управління та адміністрування», фахівцями деканату, членами студентського самоврядування. За
результатами проведеного у 2019 році анкетування здобувачів, більшість з них відзначили високий рівень
доступності графіків освітнього процесу та розкладів (85 %), доступності навчальної і наукової літератури бібліотеки
університету, репозитарію (88 %), доброзичливого 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

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

ЕГ встановлено, що за ОП здобувачі вищої освіти з особливими потребами не навчаються але, університет формує
умови для реалізації права на освіту таких осіб. Корпуси обладнані пандусами, є три ліфти у навчальному корпусі
№4. можлива допомога у вигляді супроводу на території ЖНАЕУ, який регламентується Положенням про порядок
супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D
0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20
%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83.PDF . Особи із особливими
потребами можуть навчатися дистанційно, це регламентується Положенням про дистанційне навчання в
Житомирському національному агроекологічному університеті
http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1
%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
Їдальня розташована в корпусі № 4 має посадкові місця (столи), розміщені поблизу виходу, але в непрохідній зоні,
спеціально відведеній для даної категорії населення. На території університету достатньо місця для проїзду
транспорту осіб з інвалідністю маломобільних груп населення.

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.

Політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у ЖНАЕУ висвітлено у Положенні про порядок
запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу,
дискримінацією та сексуальними домаганнями у ЖНАЕУ.
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D
0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0
%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%83
%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2,%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D
0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D1%
81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D
0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC.PDF Положення про академічну доброчесність,
запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D
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0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
Під час спілкування зі здобувачами вищої освіти, представниками органів студентського самоврядування
факультета і університета, науково- педагогічними працівниками, експертами встановлено, наявність взаємної
поваги та порозуміння між учасниками освітнього процесу. Здобувачі не зустрічалися з ситуаціями в процесі
навчання, які могли б оцінити як конфліктні.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Університетом забезпечені для магістрантів оптимальні умови проживання в гуртожитку і навчання в аудиторіях.
Створено необхідні умови для осіб з особливими освітніми потребами. Забезпечено консультативну та соціальну
підтримку здобувачів. Університет має чітко регламентовані процедури запобігання та вирішення конфліктних
ситуацій, а також дотримання принципів академічної доброчесності.

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

Необхідне подальше оновлення комп'ютерної техніки, для забезпечення стабільної роботи новітніх програмних
продуктів, сайт університету потребує модернізації відповідно до зростання запитів користувачів (оновлення
контенту, підтримка дистанційної освіти). Відчувається потреба у якісному Internet зв’язку, університетська мережа
Wi-Fi потребує підвищення пропускної спроможності.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Наявне освітнє середовище та матеріально-технічна база відповідає встановленим вимогам та дозволяє забезпечити
реалізацію ОП. Розроблена політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій. Адміністрація університету
планомірно реалізує стратегію модернізації технічного обладнання, тобто університет має розуміння необхідності
змін та необхідні ресурси, тому ЕГ робить висновок про відповідність вимогам критерію 7.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Гарант та робоча група з числа викладачів кафедри залучають здобувачів і роботодавців до перегляду ОП.
Сокальський С.В., Пасічник В.В., ін., які визначені гарантом ОП як одні із зовнішніх стейкґолдерів, а також
магістранти Леон К.О. і Безносюк С.В. приймають безпосередню участь в модернізації ОП (про залученість цих осіб
свідчать прикріплені в додатках скани витягів протоколів засідань кафедри №6 від 27.12.18, №6 від 27.12.19, №14
від 30.06.20 і №15 від 12.08.20). В ході зустрічі з експертами Сокальський С.В. підтвердив свою причетність до
оновлення ОП. Процедури перегляду ОП регламентуються «Положенням про внутрішню систему забезпечення
якості вищої освіти у ЖНАЕУ» від 29.12.2016р., «Положенням про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ» від
28.03.2019 р. і «Положенням про порядок реалізації, моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ» від
27.02.2020р. Перегляд ОП здійснюється не рідше одного разу на рік. В 2020 році МОН України затверджений новий
Стандарт вищої освіти для «Публічного управління та адміністрування», тому ОП переглядалась на кафедрі в цей
рік декілька разів з огляду на необхідність удосконалення ПРН, ЗК, СК. ОП розміщена на сайті ЖНАЕУ
(http://185.25.118.66/pluginfile.php?file=%2F68530%2Fmod_resource%2
Fcontent%2F1%2F%D0%9E%D0%9F_%D0%9F%D0%A3%D0%90_%D0%BC%D0%B0%D0%B3_2020.pdf).

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.
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Магістранти Леон К.О. і Безносюк С.В. приймали безпосередню участь в перегляді ОП (про залученість цих осіб
свідчать прикріплені в додатках скани витягів протоколів засідань кафедри №6 від 27.12.18, №6 від 27.12.19). 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. Зі слів викладачів і здобувачів освіти,
які приймали участь в бесідах з експертами, такі кроки поліпшили якість ОП. Також в університеті розроблений
механізм анонімного анкетування здобувачів вищої освіти (анкети здобувачів і звіти про анкетування здобувачів за
2017-19 роки – в додатку). На засіданні кафедри результати анкетування аналізуються і вносяться відповідні
корективи в ОП. В університеті прописані всі формальні процедури участі здобувачів через органи студентського
самоврядування в процесах періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнерів. Однак, в ході зустрічей з викладачами, здобувачами і адміністрацією університету експертами не було
отримано конкретних відомостей щодо фактів впливу магістрантів на зміст і якість ОП через такий механізм. Це
може свідчити про недостатньо високий рівень активності здобувачів самі цієї ОП як учасників системи
забезпечення якості освіти.

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

В ході спілкування з головними стейкголдерами експертами було встановлено, що заступник начальника
Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Вінницькій,
Житомирській та Хмельницькій областях Бражевський В.М. приймав участь в підготовці навчальної літератури для
студентів, викладає лекції як фахівець-практик (заходи щодо його участі перелічені у відповідному Переліку –
додається). Також в розмові з іншим роботодавцем - заступницею начальника управління – очільницею відділу
молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді та спорту Департаменту культури, молоді та
спорту Житомирської обласної державної адміністрації Гуменною Л.М., експертами було з’ясовано, що вона
ініціювала введення в блок вибіркових дисциплін предмету «Публічне управління громадським здоров’ям» (вже
реалізовано за ОП у вибірковому блоці дисциплін). Також Гуменна Л.М. рекомендує на перспективу посилити
вивчення в рамках ОП напряму Social media management як актуального в сфері роботи управлінців з молоддю.
Сокальський С.В. в бесіді з експертами відмітив, що необхідно посилити консультативну допомогу на користь ОТГ з
боку викладачів, які працюють за ОП. Це є підтвердженням фаховості та високого експертного рівня викладачів,
яких залучають до розробки програм розвитку громад Житомирщини. В свою чергу Сокальський С.В. надає
можливості в своїй ОТГ проходити переддипломну практику магістрантам за ОП. Таким чином за допомогою
стейкґолдерів створюються умови для практико орієнтованих заходів в рамках викладання ОП і впровадження
результатів кваліфікаційних робіт в реальних умовах управління ОТГ. Інший роботодавець, Голова правління ГО
«Українська асоціація винахідників» Сімак С.В., в бесіді з ЕГ запропонував поглибити в рамках ОП комплексний
підхід до вивчення сфери інтелектуальної власності, оскільки компетентності щодо економічної оцінки вартості
об’єктів наразі є надзвичайно актуальними для управлінців. В бесіді з ЕГ роботодавці запевнили, що підготовка
здобувачів за ОП відповідає стандартам державної служби і публічного управління в ОТГ. Стейкґолдери позитивно
оцінюють підготовку здобувачів. Отже, активна, конструктивна і наставницька позиція роботодавців до
функціонування ОП дає змогу ЕГ констатувати значну їх залученість до процесу періодичного перегляду ОП та
інших процедур забезпечення її якості як партнерів.

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

ЕГ встановлено, що в університеті відсутня асоціація власних випускників. Відстеження кар’єрного зростання
випускників ОП відбувається не системно. Більшою мірою викладачі залучають випускників для проведення
практико орієнтованих заходів і таким чином далі підтримуються вибіркові контакти з випускниками. Вказана ОП
відносно «молода», тому системного збору інформації щодо кар’єрного зростання випускників поки що не
запроваджено, але це питання знаходиться в розробці гаранта ОП. ЕГ рекомендує створити асоціацію випускників
університету і електронну базу даних для випускників кафедри, в тому числі за ОП, яка акредитується.

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

ЕГ встановлено, що система забезпечення якості ЗВО регламентується «Положенням про внутрішню систему
забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» (скан документу – в додатках). Експерти впевнилися, що між
підрозділами, які відповідають за забезпечення якості освіти в університеті, існує раціональна система розподілу
відповідальності у вказаній сфері. Головним відповідальним і координуючим підрозділом є навчально-науковий
центр забезпечення якості освіти. Керівник центру Степаненко Н.І. в ході розмови з ЕГ виявила високій рівень
професіоналізму і підготовки на дорученій ділянці роботи. Також в системі забезпечення якості освіти задіяні
навчально-науковий центр (розробка заходів з підвищення якості освіти, освітніх програм), навчально-науковий
центр інтелектуальної власності, інноватики та управління проектами та бібліотекою (аналіз стану запобігання та
виявлення академічного плагіату у наукових виданнях працівників Університету і роботах здобувачів вищої освіти),
відділ міжнародного співробітництва та ін. В ході спілкування з адмінперсоналом університету ЕГ встановила, що
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між всіма вказаними підрозділами налагоджена ефективна співпраця. Керівники підрозділів розуміють важливість
поставлених перед ними завдань і мають відповідні компетентності. Навчально-науковий центр забезпечення якості
освіти здійснює аудит практик викладання для формування культури освіти і культури проактивності здобувачів.
Також співробітники цього центру проводять моніторинг і оцінку якості освіти в рамках ОП. Так, зокрема, за минулі
роки були виявлені окремі недоліки: відсутність у 2016 р. технічної можливості перевірки випускових робіт на
плагіат; недостатнє відображення навчальному плані 2017 р. дисциплін фахового спрямування; недостатня кількість
вибіркових дисциплін у 2017 р. для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти;
відсутність у 2018 р. переліку вибіркових дисциплін не з фахового направлення. В якості реагування на виявлені
недоліки в університеті була організована перевірка робіт за допомогою програм “Unicheck” та “StrikePlagiarism”. З
2018 р. були введені дисципліни для посилення фахового спрямування: «Державна служба», «Антикорупційна
політика». У 2018 р. збільшено кількість вибіркових дисциплін для формування індивідуальної освітньої траєкторії
здобувачів вищої освіти. У 2019 р. кафедрою сформовано перелік дисциплін вільного вибору студента не з фахового
направлення. З 2020 р. в університеті сформовано каталог вибіркових дисциплін. Таким чином, ЕГ отримані
достатні дані, які підтверджують адекватність і своєчасність заходів відповідальних підрозділів університету щодо
підтримки якості освіти на високому рівні.

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

Акредитація ОП проводиться вперше.

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

Згідно відомостей самооцінювання, учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур системи
внутрішнього забезпечення якості ОП. Так, залучаються вітчизняні та зарубіжні викладачі під час візитів до ЖНАЕУ
в межах всеукраїнських, регіональних, міжнародних конференцій. Надані пропозиції обговорюються на засіданнях
випускової кафедри: відповідно до пропозицій спільноти закордонних науковців щодо посилення відкритості,
прозорості та відповідальності органів публічної влади у взаємодії з громадськістю, що потребує відповідної
поглибленої теоретичної та практичної підготовки введено дисципліну «Відкрите врядування» (протокол № 6 від
27.12.2019 р.). До процедур внутрішнього забезпечення якості ОП залучено також НПП випускової кафедри та
кафедр, що залучені до забезпечення даної ОП. У анкетах для викладацького складу щодо якості ОП
https://docs.google.com/forms/d/e/ НПП пропонують дисципліни, які необхідно вивести/ввести до ОП. Результати
анкетування обговорюються випусковою кафедрою: за пропозицією завідувача кафедри Якобчук В.П. введено
дисципліну «Антикорупційна політика» (протокол № 8 від 13.12.2017 р.), завідувача кафедри іноземних мов Г.О.
Хант - «Основи культури та техніки мовлення фахівців» (протокол № 6 від 27.12.2018 р.). В університеті на
формування культури якості освіти впливає також Положення про академічну доброчесність, запобігання та
виявлення плагіату в ЖНАЕУ від 27.12.17р. (див. в додатках), а також практичні заходи щодо популяризації і
реалізації його норм. За наслідками зустрічей, експерти впевнилися, що система забезпечення якості освіти в
університеті ефективна. В той же час, експертами було встановлено, що в бібліотеці університету немає вільного
доступу до кваліфікаційних робіт магістрів за ОП, що суперечить принципам прозорості освітянського простору.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Роботодавці, здобувачі вищої освіти, випускники і учасники академічної спільноти мають змогу і практично
реалізують можливості по якісній модернізації ОП. Оновлення ОП проводиться систематично, змістовно і з огляду
на рекомендації всіх зацікавлених сторін. З огляду на таку роботу зі стейкголдерами, ОП є актуальною,
студентоцентрованою і відповідає на вимоги роботодавців. В університеті розроблений механізм анонімного
анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості ОП. Цей інструментарій є дієвим. Моніторинг, оцінка, перегляд
ОП в рамках внутрішньо університетських процедур забезпечення якості освіти здійснюються всіма
відповідальними підрозділами ЗВО ефективно і збалансовано між собою.

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

В університеті прописані всі формальні процедури участі здобувачів через органи студентського самоврядування в
процесах періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнерів. Однак,
в ході зустрічей з викладачами, здобувачами і адміністрацією університету експертами не було отримано
конкретних відомостей щодо фактів впливу магістрантів на зміст і якість ОП через такий механізм. Це може
свідчити про недостатньо високий рівень активності здобувачів саме цієї ОП як учасників системи забезпечення
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якості освіти. Тому доцільно посилити вплив представників студентського самоврядування щодо внутрішнього
забезпечення якості ОП, без формалізму. Необхідно підвищити рівень активності здобувачів саме цієї ОП як
учасників системи забезпечення якості освіти через механізми ознайомлення магістрантів зі своїми правами і
зацікавлювати їх впливати на процес та якість власної освіти (наприклад, проводити конкурси серед здобувачів на
кращу пропозицію щодо удосконалення ОП, збирати креативні ідеї здобувачів). В бібліотеці необхідно забезпечити
вільний доступ в електронному та паперовому вигляді до кваліфікаційних робіт магістрів за ОП – для всіх
бажаючих. ЕГ встановлено, що в університеті немає асоціації власних випускників. Відстеження кар’єрного
зростання випускників ОП відбувається не системно. Системного збору інформації щодо кар’єрного зростання
випускників поки що не запроваджено, але це питання знаходиться в розробці гаранта ОП. ЕГ рекомендує створити
асоціацію випускників університету і електронну базу даних для випускників кафедри, в тому числі за ОП, яка
акредитується.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ЕГ встановлено, що ЗВО, залучаючи всі зацікавлені сторони і власні ресурси, послідовно гарантує внутрішнє
забезпечення якості ОП, що відповідає виконанню вимог критерію 8. До такого висновку експерти дійшли,
аналізуючи наступні моменти: Серед сильних сторін за цим критерієм необхідно вказати, що роботодавці, здобувачі
вищої освіти, випускники і учасники академічної спільноти мають змогу і практично реалізують можливості по
якісній модернізації ОП. Оновлення ОП проводиться систематично, змістовно і з огляду на рекомендації всіх
зацікавлених сторін. З огляду на таку роботу зі стейкголдерами, ОП є актуальною, студентоцентрованою і відповідає
на вимоги роботодавців. В університеті розроблений і діє механізм анонімного анкетування здобувачів вищої освіти
щодо якості ОП. Моніторинг, оцінка, перегляд ОП в рамках внутрішньо університетських процедур забезпечення
якості освіти здійснюються всіма відповідальними підрозділами ЗВО ефективно і збалансовано між собою. Поряд з
цим, є і слабкі сторони. Так, в ході зустрічей з викладачами, здобувачами і адміністрацією університету експертами
не було отримано конкретних відомостей щодо фактів впливу магістрантів на зміст і якість ОП через формалізовані
механізми. Це може свідчити про недостатньо високий рівень активності здобувачів саме цієї ОП як учасників
системи забезпечення якості освіти. Тому доцільно посилити вплив представників студентського самоврядування
щодо внутрішнього забезпечення якості ОП. Необхідно підвищити рівень активності здобувачів саме цієї ОП як
учасників системи забезпечення якості освіти через механізми ознайомлення магістрантів зі своїми правами і
зацікавлювати їх впливати на процес та якість власної освіти (наприклад, проводити конкурси серед здобувачів на
кращу пропозицію щодо удосконалення ОП, збирати креативні ідеї здобувачів). В бібліотеці в репозитарії необхідно
забезпечити вільний доступ в електронному та паперовому вигляді до кваліфікаційних робіт магістрів за ОП – для
всіх бажаючих. Також ЕГ встановлено, що в університеті немає асоціації власних випускників. Відстеження
кар’єрного зростання випускників ОП відбувається не системно. Системного збору інформації щодо кар’єрного
зростання випускників поки що не запроваджено, але це питання знаходиться в розробці гаранта ОП. ЕГ
рекомендує створити асоціацію випускників університету і електронну базу даних для випускників кафедри, в тому
числі за ОП, яка акредитується. Однак, вказані слабкі сторони оцінюються як несуттєві, оскільки не мають
системного характеру, які б загрожували якості ОП в цілому. Аналіз сукупності сильних і слабких сторін дає
можливість експертам визначити рівень відповідності критерію на рівні 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.

Усі ключові нормативно-правові акти ЗВО викладено на офіційному сайті в розділі Університет – Публічна
інформація (https://bit.ly/3dvnOr4). Документи поділено за категоріями, що полегшує пошук необхідного тексту.
Ключові для здобувачів нормативно-правові акти належать до розділу «Освітня діяльність». Основні правила та
процедури зібрано в Положенні про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ (http://bit.ly/orgosvpro). Окрему
категорію документів, що містять необхідну інформацією, складають силабуси дисциплін, в яких є контактна
інформація викладача, графік індивідуальних консультацій з дисципліни, політики дисципліни (щодо відвідування
занять, неприпустимості випадків академічної недоброчесності тощо) система оцінювання, список літератури,
корисні посилання.

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
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пропозиції заінтересованих сторін.

На офіційному сайті ЗВО в розділі Університет – Публічна інформація (https://bit.ly/3dvnOr4) за категорією
«Громадське обговорення» викладено проєкти освітніх програм та контактні дані (поштова та електронна адреси),
за якими необхідно надсилати пропозиції. Таблиці пропозицій відсутні.

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.

Сторінка кафедри на сайті ЗВО містить файл із затвердженим описом освітньої програми, що містить загальну
характеристику, обсяг кредитів ЄКТС, перелік навчальних дисциплін та їх логічна послідовність, перелік
компетентностей випускника, очікувані результати навчання, форми атестації здобувачів тощо
(https://bit.ly/33QdYga). Також на сторінці опубліковано каталоги вибіркових дисциплін з коротким описом
запропонованих до вибору ОК. Водночас, описи чи силабуси обов’язкових ОК відсутні.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Усі базові нормативно-правові акти опубліковано в одному розділі на сайті ЗВО, інформація про проєкти ОП також
зібрані на одній сторінці.

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

Доцільно створити окрему сторінку на сайті ЗВО або доповнити наявну сторінку кафедри, де викласти силабуси її
обов’язкових освітніх компонентів.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

На сайті ЗВО опубліковано базові нормативно-правові документи, проєкт ОП для обговорення, опис ОП та анотації
вибіркових освітніх компонентів, що дозволяє абітурієнтам робити поінформований вибір ОП, а студентам – бути
ознайомленими з правами, обов’язками, правилами та процедурами. Відсутність силабусів у відкритому доступі не є
суттєвим недоліком, оскільки їх надсилають здобувачам викладачі на початку відповідних ОК. Таким чином, ОП
загалом відповідає критерію 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
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3. Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми
можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики
аспірантів (ад’юнктів) (проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ до
використання лабораторій, обладнання тощо).

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

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

Підсумовуючи, ЕГ зазначає, що професорсько-викладацький склад за ОП налаштований проактивно, є
взаємоповага і розуміння подальшої стратегії розвитку освітніх послуг. ЕГ дає високу оцінку взаємодії гаранта і
робочої групи за ОП зі всіма стейголдерами. Керівництво ЗВО і допоміжні підрозділи налаштовані на подальшу
конструктивну роботу і розвиток ОП і викладачів, які в ній задіяні. В ході спілкування ЕГ з викладачами,
адмінперсоналом ЗВО, здобувачами, випускниками і роботодавцями відчувався позитивний настрій, бажання
надати достовірну інформацію і реагувати на рекомендації експертів з метою покращення всіх аспектів їх творчої
роботи за ОП.

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Договори про проведення
практики_compressed.pdf

KYO9kfgtTkBtiMD6h+x5d6vjZ+hCGyuP6JdHhwjsZ
QM=

Додаток Звіт_бібліотека.pdf oCk/+NsoLqHKf2oHMj0UstEqu3yXFAirH7YZ2Y6O
hEc=

Додаток Матеріально_технічна
база_compressed.pdf

oD8FkaNQMRM2B7CqqElmYe1WG6W+vmxwFfkv1
hoPAoc=

Додаток Методичні рекомендації щодо
написання кваліфікаційної

роботи.pdf

SfknLZpOSCDpIXIli+ejeKwArqobfnjLtuTjl+7JfIw=

Додаток НаказПлагіат.pdf 2PHCFaDgdcUgywqui5hIkMKWRvgHsLI01605pJ2o
8zg=

Додаток
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Положення про внутрішню
систему забезпечення якості

вищої освіти у ЖНАЕУ.pdf

EcqyOzRusgihi1+d0DqtH5X0afG1IMHL9p5LI5nWL
MA=

Додаток Положення про кваліфікаційні
роботи у ЖНАЕУ.pdf

RG9xb+k0XjntdTqJYUX61AKUn0HB5HyY1O7GlJKy
0xI=

Додаток Положення про плагіат.pdf 3ZOmxmm1BGRfNV+x9VXA1drS5Kx+0CUPTcP+qv
OGey8=

Додаток Портфоліо реалізованих
проєктів.pdf

SUSd7lHawQM7Ha0sfNw8uOeMgIxS5wTl/nlDvg67e
bI=

Додаток Участь викладачів кафедри у
експертизах.pdf

QTUyGQnJ7Xjv++PwwevlX9l4ayOdSf6AIeIGRFz2Si
A=

Додаток Лінки на відеоролик з мат-тех
частиною ЖНАЕУ-15.10.20-

23770.pdf

yPtY5p3KFRe0P8Yx3w5u3D3o1mFGl9SXKuPuXdx9l
x8=

***

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

Деміхов Олексій Ігорович

Члени експертної групи

Гончаренко Ірина Василівна

Суслов Антон Ігорович
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