
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23770 Публічне управління та адміністрування

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

14.01.2021 р. Справа № 0977(ПГ2)/АС-20

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

Балан Олександр Сергійович – головуючий,

Безугла Людмила Сергіївна,

Калашник Надія Сергіївна,

Касич Алла Олександрівна,

Руденко Ольга Мстиславівна,

Семенець-Орлова Інна Андріївна,

Юлія Крихтіна,

за участі запрошених осіб:

Скидан Олег Васильович-ректор – представник ЗВО,

Дацій Надія Василівна – гарант ОП,

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

Назва ЗВО Поліський національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 23770

Назва ОП Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування

Cпеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 7, Проти – 0

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

На думку ГЕР

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

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

2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Цілі та зміст освітньої програми в цілому відповідають місії та візії ЗВО.
(http://znau.edu.ua/images/public_document/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D
1%8F_%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%A3_2016.pdf).

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

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

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

не застосовується

1.4 Освітня програма дає можливість досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої
освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності).

За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої
освіти програмні результати навчання мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

ОП в цілому відповідає вимогам стандарту, але потребує доопрацювання зміст ОК.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

2.1 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності)
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Загальний обсяг ОП складає 90 кредитів, що відповідає вимогам законодавства. ГЕР зауважує, що ОП містить
розрахунок 1 кредит на Єдиний державний кваліфікаційний іспит за спеціальністю. Зважаючи на пояснення ЗВО,
даний ОК є внутрішнім заходом оцінювання, тому варто змінити назву цієї компоненти навчального плану та ОП.

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

Зміст ОП є структурованим, та в цілому забезпечує горизонтальні та вертикальні взаємозв'язки обов'язкових та
вибіркових освітніх компонентів. ОП має розвиватися у напрямі комплексності підходів до розробки та оновлення
змісту освітніх компонентів (на сьогодні привалює галузевий), наповнення ОК (перш за все обов'язкових) тематикою
актуальною для галузі знань "Публічне управління та адміністрування", урахування потреб регіону, недержавного
сектору публічного управління, реформування місцевого самоврядування тощо. ЗВО задекларував на ОП обов'язкову
ОК "Фахова іноземна мова (рівень В 2)". Зауважуємо, що у такому формулюванні назви освітня компонента
сприймається, як така, що забезпечує формування мовленнєвих компетентностей відповідно до
Загальноєвропейських компетенцій володіння іноземною мовою: вивчення, викладання, оцінка (Common European
Framework of Reference, CEFR), зі сертифікатом встановленого зразку. Оскільки ЗВО підтвердив, що він не має прав та
можливостей проводити таку сертифікацію, ЗВО не може гарантувати отримання вказаних компетентностей, тому
варто змінити назву цієї компоненти навчального плану та ОП.

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

не застосовується

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

Здобувачі мають змогу формувати власну індивідуальну освітню траєкторію за рахунок можливості обрання по 1
освітній компоненті з 6 блоків вибіркових дисциплін, вільного вибору теми кваліфікаційної роботи та бази для
проходження практичної підготовки. За процедурою, визначеною в Положенні про організацію освітнього процесу,
мінімальна чисельність здобувачів з вивчення вибіркових дисциплін повинна складати не менше 15 осіб. Можливим
напрямом для вдосконалення є розбудова індивідуальної траєкторії навчання за принципом обрання будь-якої
дисципліни з цієї чи іншої ОП в цьому ЗВО.

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

Обов’язковим ОК цієї ОП є «Переддипломна практика» в обсязі 5 кредитів.

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

Заклад продемонстрував певні можливості для формування у здобувачів освіти соціальних навичок, але виходячи з
відомостей самооцінювання та звіту ЕГ, ці навички скоріше пов'язуються та асоціюються викладацьким складом та
здобувачами з практичною діяльністю.

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

В цілому відповідає стандарту, але потребує доопрацювання системний підхід до наповнення освітніх компонентів.

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

не застосовується

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

на ОП не застосовуються.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

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

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

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

не застосовується

3.3 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми

Процедура передбачена внутрішньою документацією, конкретних прикладів не наведено.

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

не застосовується

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

Інформація є доступною на сайті, але форма її подачі є досить складною для сприйняття: всі дисципліни в одному
файлі
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%
B8_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%9F%D0%9F_%D0
%9F%D0%A3%D0%90.pdf). Напрямом вдосконалення може бути розробка та оприлюднення необхідної інформації у
форматі, легшим для сприйняття та пошуку (кожна дисципліна окремо). Силабуси містять тільки перелік тем до
дисциплін без опису їх змісту.

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

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

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

Простежується динаміка роботи викладачів над оновленням освітніх компонентів, поштовхом для цього стало, втому
числі, й прийняття стандарту для магістерського рівня освіти. Але зміст ОК потребує доопрацювання щодо
забезпечення програмних результатів навчання Стандарту.

4.5 Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності закладу
вищої освіти
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НПП є активними учасниками міжнародних стажувань та програм. Проте, для здобувачів фактично не створено умов
та можливостей для вибору програм академічної мобільності. Наразі лише є можливість обміну або стажування в
Університеті Вістула (Варшава). Також, 4 студенти ОП проходили навчання в рамках проєкту з популяризації
європейської аграрної політики за програмою ім. Жана Моне. Досвіду студентської академічної мобільності на ОП
немає.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів в межах окремих ОК детально описано у силабусах.
Загальна процедура регламентована у Положенні про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ. . Форми контрольних
заходів викладені чітко та зрозуміло.

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

Атестація здобувачів ОП відбувається у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та єдиного державного
кваліфікаційного іспиту за спеціальністю, що відповідає вимогам стандарту.

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

Правила передбачені внутрішньою нормативною базою ЗВО, згідно до положень якої, відповідальність за організацію
і проведення контрольних заходів (а саме - сесійного контролю знань) здобувачів вищої освіти несе завідувач кафедри
та декан. Процедура є досить громіздкою. Під час інтерв'ю зі здобувачами освіти ЕГ встановила, що студенти інакше
ніж викладачі інтерпретують процедури повторних контрольних заходів. В ЗВО прийнято Положенням про порядок
запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу,
дискримінацією та сексуальними домаганнями (https://bit.ly/2H2XSXk). Вказаний документ містить відсилочні
норми до загального законодавства, що саме може розумітися під запобіганням та врегулюванням конфлікту
інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями не розкрито. ЗВО
рекомендується деталізувати загальну інформацію, для кращого розуміння всіх учасників освітнього процесу.

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

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

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

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

ЕГ у звіті наголошує, що «у більшості викладачів не повна відповідність дисциплін, які викладаються за ОП, базовій
вищій освіті викладача, темі дисертації, або публікаціям у вітчизняних фахових наукових журналах (закордонних
виданнях, які індексуються наукометричними базами)». ГЕР вивчила відповідність викладачів 11-ти обов'язковим ОК
та відзначає, що 4 обов’язкові ОК забезпечуються викладачами, які не мають або мають лише часткову експертність у
ОК (Публічна служба, Публічне управління регіонами та територіями, Антикорупційна політика в сфері публічного
управління, Публічне управління у сфері національної безпеки, Електронне врядування). ГЕР відзначає, що ця
невідповідність вплинула на якість силабусів (змісту та наповнення) зазначених ОК. Відповідно до публічної
інформації кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління нараховує 13 осіб, з яких
науковий ступінь мають лише шість (http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-about-etiv ). ГЕР
відзначає, що НПП кафедри проводять заняття на факультетах обліку та фінансів, лісового господарства,
агрономічному, екології та права, технологічному, інженерії та енергетики та ветеринарної медицини. Ця кафедра
забезпечує викладання Економічної теорії, Мікро- та Макроекономіки, Інтелектуальної власності та ін. для всіх
факультетів Університету, а сферою економічних інтересів для переважної більшості членів кафедри є саме економіка
та аграрний сектор. Про це свідчать і акаунти в Google Schoolar і наукові результати викладачів. П. 3.1.3 . «Положення
про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ» https://cutt.ly/ChicujT передбачає, що окрім підготовки кваліфікаційної роботи
кожен здобувач освіти має мати не менше трьох наукових робіт, у тому числі одноосібних не менше однієї, або не
менше однієї наукової фахової статті. На думку ГЕР, забезпечення якісного керівництва кваліфікаційними роботами
та супроводу наукових робіт здобувачів ОП (197 осіб) наявними НПП (за їх кількістю та сферою наукових інтересів у
галузі Публічного управління та адміністрування) не надає можливостей для повноцінної реалізації наукової
складової ОП. Тільки у 2020 році на магістерському рівні це 112 кваліфікаційних робіт та більш ніж 300 наукових
робіт. До того ж, навчальний план ОП містить курсову роботу, яка також потребує уваги наукового керівника.
Застосовуючи принцип урахування контексту та цінуючи зусилля ЗВО щодо змін і розвитку цієї ОП, ГЕР вважає,
відповідність академічної та професійної кваліфікації викладачів цілям ОП та ПРН є частковою. ГЕР відзначає, що
ОП лише частково відповідає пункту 28 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, а також принципам
викладеним у п. 6.1. Рекомендацій щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми (Затверджено
НА 17.11. 2020 р.).

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний 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%D0
%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.pdf)

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

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

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

не застосовується

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

Передбачені процедури сприяння професійному розвитку викладачів. Певні процеси, на яких наголосила ЕГ є
потенційно можливими, але не надана закладом (самооцінювання та інформація на сайті кафедри) інформація про
факти реалізації такої можливості кимось з викладачів ОП.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності переважно шляхом заходів матеріального заохочення, інші
заходи також можливі, але не наведено практичних прикладів нагородження НПП, які забезпечують ОП,
похвальними листами, оголошенням подяки, встановленням почесних звань, відповідно до Положення «Про
нагороди та почесні звання ЖНАЕУ». ЕГ зазначила, що не оприлюднюється рейтинг публікаційної активності
викладачів; відсутні конкурси з викладацької майстерності та інноваційних методів навчання. ГЕР зазначає на
пороговості оцінки за Критерієм 6 в цілому, виходячи з принципу урахування контексту та холістичного підходу до
оцінки ОП. Враховуючи, що ЗВО не обґрунтовує відповідність викладачів тим ОК, які вони забезпечують (у
зазначених вище випадках) (підкритерій 6.1.), відсутні відомості, що ЗВО налагодив СИСТЕМУ професійного
розвитку/підвищення кваліфікації викладачів (власну або у співпраці із іншими організаціями) (підкритерій 6.5.), не
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продемонстрував наявність системи матеріальної та/або моральної мотивації викладачів саме цієї ОП до досконалості
у викладанні (підкритерій 6.6.), за сукупністю можна зробити висновок про неповну відповідність ОП 6-му критерію із
зауваженнями, що можуть бути усунені протягом 1 року.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів відсутнє у вільному доступі.

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

Доступ до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів є вільним.

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

не застосовується

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

За результатами анкетування здобувачі відзначають високий рівень доступності графіку та розкладу освітнього
процесу (85 %), доступність навчальної і наукової літератури, репозитарію (88 %), доброзичливе ставлення
співробітників деканату (92 %), кафедри (94 %), бібліотеки (89 %), достатню якість методичних матеріалів дисциплін
(76 %) (blob:https://office.naqa.gov.ua/a14039f7-f4b1-4f1a-b5b7-c1111cc61854).

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

Такі здобувачі на ОП відсутні, але заклад демонструє можливості для опанування ОП особами з особливими освітніми
потребами.

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

Зазначена політика та процедури передбачені в Положенні про порядок запобігання та врегулювання випадків,
пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями
(https://bit.ly/2H2XSXk). Положення не визначає чітко, які саме випадки можуть розумітися як сексуальні домагання
чи дискримінація. Можна порекомендувати доопрацювати вказаний документ на предмет чіткості визначень. Під час
реалізації ОП конфліктних ситуацій не зафіксовано.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

8.1 Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми
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Регламентуючі документи прийняті в ЗВО о 2019 та 2020 роках, тому для встановлення послідовності дотримання
процедур пройшло замало часу.

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

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

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

не застосовується

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

Це первинна акредитація ОП, тому системного збору інформації щодо кар’єрного шляху випускників ще не
напрацьовано.

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

не застосовується

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

Акредитація проводиться вперше.

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

Система забезпечення якості освіти у ЗВО має нормативне підґрунтя та перебуває у стадії формування.

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

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

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

Сторінка кафедри на веб-сайті ЗВО містить файл із самою освітньою програмою (https://bit.ly/33QdYga). Також на
сторінці опубліковано силабуси навчальних дисциплін та каталог вибіркових дисциплін з їх коротким описом.
Доопрацювання потребує форма подачі цієї інформації.
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Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
У контексті перспективи розвитку ОП, відображення місії у конкретних умовах, в яких функціонує заклад, можливим
є врахування спеціалізації ЗВО при її вдосконаленні ( зокрема: цілі, основний фокус та спеціалізація, орієнтація ОП).
Рекомендовано вдосконалити засоби взаємодії зі стейкхолдерами при проектуванні, оновленні та реалізації освітньої
програми, в тому числі формалізацію цієї взаємодії.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Рекомендовано розглянути можливість розширення переліку вибіркових освітніх компонентів у блоках або
впровадження каталогу вибіркових дисциплін вільного вибору. З метою розвитку ОП пропонується перенести фокус
розподілення освітніх компонентів з галузевого підходу на системний, враховуючи необхідність того, що кожен
програмний результат навчання має бути реалістично охоплений змістом ОП. Варто звернути увагу на підходи та
зміст формування soft-компетентностей. Рекомендовано чітко формулювати назви ОК, а також програмувати в ОП та
навчальному плані тільки такі ОК, реалістичність формування компетентностей та визнання результатів в межах
яких, ЗВО здатний гарантувати.

Сторінка 10



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

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Рекомендовано розширювати співпрацю із закордонними ЗВО за напрямом публічного управління та
адміністрування для збільшення можливостей участі у наукових розробках та актуалізації наукових досліджень
пов’язаних з інтернаціоналізацією діяльності закладу вищої освіти в цілому, НПП та здобувачів. Для розвитку ОП
необхідно викладачам оновлювати зміст освіти на основі найновіших досягнень і сучасних практик у галузі "Публічне
управління та адміністрування", регіональних потреб та контексту функціонування ЗВО, його цілей та місії. Звертаємо
увагу, що форма подачі інформації про освітні компоненти (зміст, програмні результати навчання, порядок та
критерії оцінювання) а також освітній процес в цілому, має бути вдосконалена з позиції зручності форми її подачі,
пошуку для користувача.

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

Критерій 6. Людські ресурси
ЗВО рекомендується звернути увагу на добір викладачів для забезпечення програмних результатів ОП, забезпечення
викладачами академічної та професійної кваліфікації щодо тих ОК, які ними викладаються. Доцільним є розвиток
системи професійного розвитку викладачів (власної або у співпраці із іншими організаціями). Не тільки з позиції
періодичного опанування програм підвищення кваліфікації викладачів ОП, але й розширення їх академічної
кваліфікації за галуззю "Публічне управління та адміністрування". Розвивати систему та забезпечувати послідовність
заходів заохочення викладачів до досконалості у викладанні. Активізувати роботу із систематичного залучення
роботодавців до організації, реалізації освітнього процесу та проведення занять.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Рекомендовано активізувати роботу в напрямку оновлення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу,
забезпечення інформаційної, соціальної та психологічної безпеки в освітньому середовищі. Задля вдосконалення
освітнього середовища, та політики і процедур вирішення конфліктних ситуацій доцільним було б доопрацювання
внутрішньої документації ЗВО щодо чіткого визначення та тлумачення випадків, що можуть розумітися як сексуальні
домагання чи дискримінація.

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

Критерій 9. Прозорість та публічність
Рекомендовано систематизувати подану на веб-сайті ЗВО інформацію для забезпечення доступності і зручності
пошуку, покращити інструментальну цінність інформації (особливо, що стосується змісту, системи оцінювання,
структурної побудови ОК) для користувачів сайту.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

БАЛАН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
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