
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Національний університет кораблебудування імені
адмірала Макарова

Освітня програма 5909 Екологія та охорона навколишнього середовища

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 101 Екологія

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

14.04.2021 р. Справа № 0317/АС-21

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 10 "Природничі
науки" у складі:

Оксана Білоус – головуючий,

Грановська Людмила Миколаївна,

Дмитрів Григорій Степанович,

Запотоцький Сергій Петрович,

Заячук Мирослав Дмитрович,

Ігор Коваленко,

Кохтич Людмила Михайлівна,

Максименко Надія Василівна,

Михайленко Владислав Іванович,

Погребняк Володимир Григорович,

Сонько Сергій Петрович,

Трохимчук Андрій Дмитрович,

Тяпкін Олег Костянтинович,

за участі запрошених осіб:

Наконечний Ігор Володимирович – гарант ОП,

Іванців Василь Володимирович – керівник експертної групи,

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

Назва ЗВО Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 5909

Назва ОП Екологія та охорона навколишнього середовища

Галузь знань 10 Природничі науки

Cпеціальність 101 Екологія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про умовну (відкладену) акредитацію.

За – 11, Проти – 0

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

Сторінка 2



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

 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

Стратегія і місія закладу та представлена Концепція освітньої діяльності, яка визначає основний освітній напрям
закладу, майже не пов'язана з Цілями освітньої програми .

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

Цілі освітньої програми та програмні результати відповідають стандарту вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а також потребам заінтересованих сторін. Про що свідчать рецензії
роботодавців. Однак програмні результати навчання, що стосуються працевлаштування випускників бакалаврату
(інспектор із захисту рослин та державний інспектор з рибоохорони) не забезпечені відповідними освітніми
компонентами.

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

Досвід аналогічних іноземних освітніх програм зовсім не враховувався при розробці ОП всіх років (2019,2020 і
проекту 2021 року). Крім того як цілі та і освітні компоненти недостатньо кореспондуються із загальною концепцією
освітньої діяльності університету, специфікою закладу вищої освіти і тут втрачається часткова унікальність ОП і її
регіональність.

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

Освітня програма дає можливість досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
спеціальністю 101 Екологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, який затверджено МОН України від
04.10.2018 року. (№1076).

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
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Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень E

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)

Обсяг ОП (у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам
законодавства щодо навчального навантаження для відповідного рівня вищої освіти. Однак програмні результати
навчання, що стосуються працевлаштування випускників бакалаврату (інспектор із захисту рослин та державний
інспектор з рибоохорони) не забезпечені відповідними освітніми компонентами

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

Аналіз ОП редакції 2020 р. (затвердженої рішенням Вченої Ради НУК Протокол № 8 від 30.10.2020) відображає цілі,
загальні та фахові компетенції, програмні результати навчання, форми атестації здобувачів, які в повній мірі не
відповідають Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 «Екологія».
Порушена структура та послідовність викладання дисциплін, не зрозуміло чому не включені дисципліни загальної і
фахової підготовки: українська мова (за фаховим спрямуванням), гідрологія, метеорологія та кліматологія,
ґрунтознавство, ландшафтна екологія, нормування антропогенного навантаження на природне середовище,
природоохоронне законодавство та екологічне право, безпека життєдіяльності тощо. Не обґрунтовано збільшено
обсяг кредитів для викладання вищої математики до 14 кредитів. Все це не дозволяє досягти програмних результатів
навчання. Окрім визначених Стандартом ПРН до ОП додатково внесені фахові компетентності К27-К31 та результати
навчання ПР26-ПР30. Однак ці додаткові компетентності та програмні результати не завжди забезпечуються
відповідними освітніми компетентностями компонентами. Наприклад К27-ОК29; К28 – ОК7, ОК31; К29 – ОК12,; К30
– ОК32; К31 – ОК31 і т.д. Крім того, виявлені груби порушення у матриці відповідності освітніх компонентів
компетентностям та програмним результатам навчання, наприклад: К22 не забезпечується ОК17; К13 не забезп. ОК8,
ОК12; ПР16 не може бути забезпечений ОК18; ПР24 –ОК14 і ОК17; ПР25 – ОК12 і ОК15; ПР2 – ОК1,ОК2,ОК3, ОК17;
ПР22 – ОК14; ПР12 – Ок14, ОК15, ОК18 тощо..

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

Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної спеціальності, однак не достатньо враховує
унікальність і мету освітньої діяльності закладу вищої освіти. Крім того, застосовуються стандартні методи, методики
та технології викладання і оцінювання знань.

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

Враховуючи відсутність ряду дисциплін, які забезпечують загальну та фахову підготовку добувач вищої освіти не в
повній мірі може вірно сформувати свою індивідуальну траєкторію як за рахунок нормативних, так і за рахунок
вибіркових дисциплін. Однак приклади вибору вибіркових дисциплін на сайті відсутні. Наведений індивідуальний
план навчання здобувача 3 курсу оформлений не вірно із-за відсутності чіткого набору вибіркових дисциплін. Що
підтверджує формальний процес індивідуального вибору навчальних дисциплін.

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

Освітня програма передбачає практичну підготовку здобувачів, однак загальноекологічна практика, яка включає
лише 4 кредити, не може забезпечити повну практичну підготовку здобувачів бакалаврського рівня за дисциплінами:
екологія, гідрологія, геологія, грунтознавство, ландшафтна екологія. Необхідно збільшити кількість кредитів до 8. Все
це не дозволяє досягти програмних результатів навчання. Звіти, наведені на сайті закладу, про проходження
загальноекологічної практики не дозволяють чітко визнати її ефективною. Представлені звіти свідчать більше про
проходження практичної підготовки з ландшафтного дизайну, а не екології. Розгляд звітів та результати обговорення
не доступні на сайті, а також недоступною є інформація про бази проходження практик, крім філіалів кафедри.

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

Вивчення дисциплін ОП дозволяє набути здатність адаптуватися та діяти в новій ситуації, працювати в команді та
налагоджувати міжособистісну взаємодію реалізовувати свої права та обов'язки, усвідомлювати та примножувати
цінності суспільства. На жаль відсутня інформація про створення і функціонування студентський наукових гуртків,
які ще в більшій мірі дозволяють набувати студентам соціальних навичок під час наукових виступів і дискусій.
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2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

Зміст освітньої програми не повністю враховує вимоги відповідного професійного стандарту вищої освіти України
першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 «Екологія».

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

Обсяг освітньої програми відповідає фактичному навантаженню викладачів.

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

Дуальна форма підготовки здобувачів відсутня.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Згідно Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Національному університеті кораблебудування ім.
адмірала Макарова у 2021 році (http://www.nuos.edu.ua/applicants/admissions/pravila-priyomu/pravila-priyomu-do-nuk
є чіткими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу.

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

Згідно Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Національному університеті кораблебудування ім.
адмірала Макарова у 2021 році (http://www.nuos.edu.ua/applicants/admissions/pravila-priyomu/pravila-priyomu-do-nuk
є чітко прописані особливості вступу на бакалаврський освітньо-кваліфікаційний рівень спеціальності «Екологія» з
урахуванням особливої підтримки (додаток 2) до правил.

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 визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регламентується Положенням Про організацію
права на академічну мобільність (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1386) та
Положенням Про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти
(http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1387) У розділі XIІ Правил прийому наведені
особливості прийому на навчання до Університету іноземців та осіб без громадянства.

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

Процес визнання результатів навчання в закладі, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної
мобільності здійснюється на підставі п.3 Положення Про організацію права на академічну мобільність
(http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1386) та здійснюється н а основі
перезарахування відповідних кредитів ЄКТС на підставі Положення про порядок перезарахування результатів
навчання (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1417). Однак питання посилення
академічної мобільності здобувачів потребують більш ретельного і глибокого підходу.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)
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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

На освітній програмі застосовуються, в основному, традиційні методи навчання: лекції, семінари, практики та
лабораторні заняття. Їх відповідність для досягнення результатів навчання наводиться в робочих програмах
дисциплін. Однак це не повністю відповідає академічній свободі учасників навчального процесу і, тим більш, не
відповідає вимогам студентоцентрованого підходу. Академічна свобода передбачає максимальну варіативність
методів навчання з урахуванням свободи слова і творчості. У закладі не враховуються кращі вітчизняні, а, тим більш, і
міжнародні практики навчання. Також рекомендуємо посилити роботу з забезпечення системного анкетування
здобувачів (двічі на рік) про рівень задоволення методами і технологіями, які застосовуються в освітньому процесі.

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 надається здобувачам тільки під час викладання дисциплін, а також в робочих програмах дисциплін
наведена відповідна інформація про цілі, зміст та програмні результати навчання. Проведення організаційних
заходів, круглих столів та конференцій з цих питань не передбачено. Силабуси дисциплін відсутні.

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

Про впровадження базового науково-дослідницького компоненту уже починаючи з молодших курсів інформація
відсутня. Не передбачено робота кафедральних фахових наукових гуртків.

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

Системна робота з оновлення змісту освіти відсутня, інформація про проведення тренінгів, читання лекцій
провідними фахівцями галузі не підтверджується. Однак співпраця з роботодавцями та іншими закладами може
сприяти посиленню цього процесу

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

У закладі є відповідні нормативні документи щодо міжнародного співробітництва. Університетом підписано угоди
про співпрацю з міжнародними партнерами, функціонують програми обміну та стажування, програми подвійного
диплому, зокрема: КНР, JUST Програма: «4+0»; Грузія, Батумський навігаційно-навчальний університет. В ЗВО
створені можливість доступу до міжнародних інформаційних ресурсів (Erasmus+, Scopus, Web of Science та ін.). На ОП
здійснюється підготовка іноземних студентів. Однак відсутня активність НПП щодо міжнародної академічної
мобільності (у період карантину це онлайн тренінги, вебінари, лекції тощо), не запрошуються викладачі інших країн
світу для онлайн читання лекцій, виступів тощо.

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 наведені у робочих програмах дисциплін, додаткових заходів щодо проведення системної
роботи з питань досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для окремого освітнього компоненту або
освітньої програми в цілому не проводиться. Планування тренінгів з проведення процедури письмових екзаменів,
написання заяв на апеляцію та особливостей цієї процедури не підтверджено.

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

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

В програмах навчальних дисциплін вказані критерії оцінювання, розподіл балів за видами робіт та методи
оцінювання. Система оцінювання навчальних досягнень проводиться з урахуванням особливостей Європейської
кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). Основними документами, які регламентують форми
контрольних заходів та критерії оцінювання, є Положення про організацію освітнього процесу
(http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/polozhennya/?ELEMENT_ID=1420) та Положення про порядок
оцінювання знань студентів у НУК (http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/polozhennya/?ELEMENT_ID=2645).
Наведені положення знаходяться у відкритому доступі на офіційному сайті університету. Однак відсутні нормативні
документи щодо механізму розв’язання конфлікту інтересів під час контрольних заходів та оцінювання здобувачів
освіти.

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

У Положенні про Комісії з академічної доброчесності і університетську Комісію з етики та управління конфліктами
(http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/polozhennya/?ELEMENT_ID=2465), Кодексі академічної доброчесності
та корпоративної культури, Положенні про групу сприяння академічної доброчесності, Положенні про академічну
доброчесність (http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/polozhennya/?ELEMENT_ID=1391) регламентуються
питання дотримання академічної доброчесності, визначені основні види порушень академічної доброчесності, заходи
щодо їх запобігання, а також унормована відповідальність за порушення принципів академічної доброчесності

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

За даними табл. 2 відомостей самоаналізу серед 19 науково-педагогічних працівників, які викладають обов’язкові
компоненти ОП, присутні два доктори наук та 14 кандидатів наук. довідка про стаж роботи науково-педагогічних
працівників також додається до звіту ЕГ. Більша частина викладачів відповідає, за ліцензійними вимогами, своєю
професійною кваліфікацією дисциплінам, які вони викладають. Однак іноді відсутні фахові і навчально-методичні
публікації, які б відповідали профілю заявленої дисципліни. Не всі викладачі мають відповідне підвищення
кваліфікації або стажування. Відсутні сторінки викладачів на сайті з відповідними їх публікаціями і здобутками.
Також бажано посилити роботу викладачів з написання навчально-методичного забезпечення до дисциплін, які вони
викладають. Особливо це є важливим для викладачів, які викладають не профільні для них дисципліни.

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

Конкурсний добір викладачів на ОП здійснюється згідно Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогічних працівників закладу (http://www.nuos.edu.ua/university/h_r_d/poryadok-
provedennya-konkursnogo-vidboru/). Однак при цьому не враховується рейтинг викладача, а також анкетування
здобувачами, що не забезпечує якісний конкурсний добір викладацького складу.

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

Рецензії роботодавців (4 шт.) представлені у документах до акредитації освітньої програми, з них тільки одна рецензія
вміщує побажання щодо покращення ОП. Тобто участь роботодавців як зовнішніх стейкхолдерів, за наявними
документами, не сприяє підвищенню рівня ОП. Інформації, яка б підтверджувала участь роботодавців в освітньому
процесі не наведено на сайті закладу, однак присутні протоколи про окремі лекції, які проводилися зовнішніми
стейкхолдерами, тобто системна робота відсутня. Залучення зовнішніх стейкхолдерів до обговорення ОП
проводилося, зі звіту ЕГ, за допомогою програми Zoom.
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6.4 Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців

Інформація про залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі та представників
роботодавців на сайті закладу відсутня, є тільки протоколи з темами лекцій, які читали експерти галузі.

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

Процес сприяння професійному розвитку викладачів становить цілісну систему, це і міжнародні і вітчизняні договорі
щодо стажування і підвищення кваліфікації викладачів, це і тренінгова робота з молодими викладачами, це і
матеріальне стимулювання збоку закладу. Результатом цього системного процесу є високий рівень стажування і
підвищення кваліфікації викладачів. Однак викладацький склад, що забезпечує дану ОП не зовсім цьому відповідає.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

У закладі розроблено Тимчасове положенні про підтримку перспективних навчально-наукових співробітників
(http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/spivrobitnikam/1461/), Положенні про матеріальну допомогу
працівникам (http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/spivrobitnikam/1396/), Положенні про матеріальне
заохочення, а також Колективному договорі (http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/spivrobitnikam/1352/).
Однак підтвердження реальних результатів цього процесу на сайті не висвітлено.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

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

Зауважень до підкритерію немає.

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

Зауважень до підкритерію немає.

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

Зауважень до підкритерію немає.

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

Важливим є наведення на сайті закладу (кафедри або факультету) достовірної інформації про НПП, їх публікаційну
активність, у тому числі і у міжнародних фахових виданнях, а також бази практик та матеріали з практичної
підготовки здобувачів тощо. Враховуючі, що за даною ОП ведеться підготовка іноземних здобувачів, така інформація
має бути англійською мовою.

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

Зауважень до підкритерію немає.

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

Зауважень до підкритерію немає.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
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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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються Положеннями
закладу, які представлені на сайті. Частково враховуються побажання попередньої акредитації , однак не повністю.
Залишаються грубі порушення що стосуються відповідності компетентностей і програмних результатів навчання
освітнім компонентам. Згідно висновку ЕГ, у ході інтерв’ю учасники освітнього процесу повідомили, що
здійснювалось опитування роботодавців, випускників ОП, здобувачів освіти щодо удосконалення ОП, які були
враховані ЗВО.

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

З висновку ЕГ відомо, що здобувачі залучаються до процесу періодичного перегляду ОП, про що свідчить отримання
періодичного зворотного зв’язку від студентів під час анкетувань та усних опитувань. Однак доказова база на сайті
закладу відсутня.

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

Зауважень до під критерію немає.

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

Зауважень до під критерію немає.

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

Погоджуюсь з результатами самоаналізу закладу і висновками ЕГ.

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

Зауваження і пропозиції, які сформовані під час попередньо акредитації враховані частково, а саме: найважливіші
порушення, що стосуються критерію 2 повністю не взяті до уваги; не достатньо обґрунтовано унікальність і
регіональність ОП та відсутній її мети і цілей з концепцією освітньої діяльності закладу. НЕ достатньо враховані
побажання щодо процедури формування індивідуальної траєкторії здобувача з вибіркової складової; удосконалення
все ж такі потребує процедура оприлюднення достовірної інформації про НПП склад, розкладу занять, підсумкової
атестації тощо . Додатковий розвиток у здобувачів вищої освіти соціальних навичок здійснюється за рахунок
дисциплін гуманітарного профілю, однак інтерактивні методи навчання не достатньо застосовуються у закладі, що є
загрозою розвитку академічної мобільності здобувачів та невиконання принципу студентоцентрованого підходу у
здійсненні освітнього процесу. Підвищення активності НПП та здобувачів у програмах академічної мобільності,
інтернаціоналізації освітнього процесу не відбулося. Посилення участі студентів в програмах академічної мобільності
не відбувалося. Впровадження ряд заходів для реалізації права на освіту осіб з особливими потребами.

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

Зауважень до підкритерію немає.

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B
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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

Зауважень до підкритерію немає.

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

Зауважень до підкритерію немає.

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

Рекомендуємо своєчасно наводити на сайті закладу (кафедри або факультету) достовірну інформацію про НПП, їх
публікаційну активність, у тому числі і у міжнародних фахових виданнях, а також бази практик та матеріали з
практичної підготовки здобувачів, а також інформацію про зміни у розкладі занять, підсумковому контролі тощо.
Оприлюднювати інформацію про обговорення ОП, освітніх компонентів, методів і технологій в освітньому процесі,
тощо. Враховуючі, що за даною ОП ведеться підготовка іноземних здобувачів, така інформація має бути англійською
мовою. Розробити та розмістити на сайті сила буси дисциплін двома мовами.

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Врахувати досвід аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм, при цьому не втратити, а навпаки,
зосередити увагу, при формуванні мети і цілей програми, на її унікальності і регіональності, що повинно бути
невід'ємною складовою Концепції освітньої діяльності закладу. Бажано зосередити увагу на цілях і програмних
результатах, які стосуються мети діяльності закладу.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Переглянути ОП з метою формування її унікальності і регіональності, скореспондувати мету і цілі ОП з місією
закладу. Переглянути структуру ОП, перелік дисциплін та обсяги кредитів на їх вивчення. Рекомендуємо привести у
відповідність освітні компоненти з компетенціями та програмними результатами. Більш коректно сформулювати
фахові компетентності К27-К31 та їх відповідність освітнім компонентам. Більш уваги у законодавчому і
організаційному плані приділяти блокам вибіркових дисциплін та їх вибору, тим самим забезпечувати академічну
свободу учасників освітнього процесу. Розпочати роботу із впровадження в закладі дуальної освіти. Рекомендуємо
з'ясувати питання щодо зайняття професій випускниками даної ОП згідно Класифікатора професій ДК 003:2010 у
відповідності з програмними результатами навчання, структурою навчального плану та навчально-методичними
забезпеченням дисциплін (робочими програмами та силабусами). Привести у відповідність практичне навчання
бакалаврів як за обсягом кредитів, так і за переліком дисциплін, за якими проводяться практики. Обґрунтувати
кількість практик та обсяги кредитів на них.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Рекомендуємо посилити роботу та її законодавчо-нормативне регулювання щодо академічної мобільності як
здобувачів, так і професорсько-викладацького складу через міжнародні публікації, онлайн участь в міжнародних
конференціях і вебінарах, а також онлайн стажуваннях.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
З метою посилення академічної свободи учасників освітнього процесу та виконання принципу студентоцентрованого
підходу рекомендуємо застосовувати максимальну варіативність методів навчання, запроваджувати інтерактивні
методи і технології з урахуванням свободи слова і творчості. Також рекомендуємо посилити роботу з забезпечення
системного анкетування здобувачів (двічі на рік) про рівень задоволення методами і технологіями освітнього процесу
та розробляти силабуси дисциплін і розміщувати їх на сайті закладу.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Рекомендуємо проводити системну роботу з питань досягнення здобувачами вищої освіти компетентностей і
програмних результатів навчання за окремим освітнім компонентом шляхом планування тренінгів з проведення
процедури письмових екзаменів, написання заяв на апеляцію та особливостей цієї процедури. Розробити та
впровадити в освітній процес нормативні документи щодо механізму розв’язання конфлікту інтересів під час
контрольних заходів та оцінювання здобувачів освіти, а також розгляду апеляційних заяв.

Критерій 6. Людські ресурси
Рекомендуємо у процесі конкурсного добору викладацького складу враховувати рейтингові показники викладача та
результати анкетування здобувачами, що створить умови для більш якісного добору викладацького складу. Розробити
в закладі цілісну систему підвищення кваліфікації викладачів, яка б відповідала вимогам МОН України. Більш
активно залучати до освітнього процесу зовнішніх стейкхолдерів. З метою сприяння професійному розвитку
викладачів проводити тренінгову роботу з молодими викладачами.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Рекомендуємо навести на сайті закладу (кафедри або факультету) достовірну інформацію про НПП, їх публікаційну
активність, у тому числі і у міжнародних фахових виданнях, а також бази практик та матеріали з практичної
підготовки здобувачів тощо. Враховуючі, що за даною ОП ведеться підготовка іноземних здобувачів, така інформація
має бути англійською мовою.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Рекомендуємо удосконалити ОП і освітній процес згідно побажань попередньої експертизи і теперішньої,
організувати отримання зворотного зв’язку від студентів під час анкетувань та усних опитувань щодо якості ОП,
освітнього процесу та методів і технологій навчання та постійно висвітлювати доказову базу на сайті закладу. Бажано
створити цілісну якісну систему забезпечення внутрішньої якості освітнього процесу.
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Критерій 9. Прозорість та публічність
Рекомендуємо своєчасно наводити на сайті закладу достовірну інформацію про всі процедури розгляду освітньої
програми, якості освітнього процесу та зміни в них двома мовами (українською та англійською), враховуючі наявність
здобувачів-іноземців.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні

***

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

БІЛОУС ОКСАНА ІВАНІВНА
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