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Гарні та хибні практики
• Факти
• Аналіз
• Відповідність нормативній базі
• Автономія ЗВО як інструмент
• Узгодженість визначених
процесів та реалій

• Фейки
• Загальні фрази
• Порушення законодавства
• Автономія ЗВО як «відмазка»
• Вимоги та «правда життя»
існують окремо

Загальна відповідність
критеріям оцінювання
Національне агентство під час розроблення Критеріїв виходило
з того, що вони застосовуються з врахуванням усіх
особливостей реалізації освітньої програми.
Чому знижується оцінка відповідності?
*СУТТЕВИЙ НЕДОЛІК прямо порушує чину норму законодавства і\або
однозначно впливає на якість підготовки здобувачів освіти чи
унеможливлює виконання критерію (чи його частини), закріплених в
Положенні про акредитацію освітніх програм

Критерій 1
• Місце ОП у ЗВО
Мета ОНП сформульована досить загально і не відображає
унікальність і виразність самої програми, тенденцій розвитку
спеціальності освітні, педагогічні науки.
• Урахування контексту та участь стейкголдерів
Алгоритм залучення зацікавлених сторін до обговорення цілей ОНП у нормативній
базі ЗВО описаний недостатньо конкретно. Рекомендується проведення регулярного
обговорення ОНП із залученням всіх зацікавлених сторін та конкретизація опису
пропозицій в документах.

Критерій 2
• Структура ОП – основа освітньої діяльності за програмою
Структурно-логічна схема, наведена в ОНП, не відображає послідовності вивчення ОК та
їхнього логічного підпорядкування. Аналіз НП також не дає відповіді на запитання: які ОК є
передумовою для вивчення інших

• Вибірковість
обмеження повноцінного вибору дисциплін, відсутність у блоці вибіркових дисциплін
компонентів із інших ОП

• Soft skills
Особливістю ОНП є спрямованість соціальних навичок в науково-дослідну сферу, що
забезпечується «Науковим семінаром», дисциплінами мовної компетентності та участю у
наукових заходах дискурсивного характеру.

Критерій 3
• Доступність
Інформація знаходиться за посиланням (https://***.ua/pryymalna-komisiya/pravyla-pryyomu).
Програма за необхідності оновлюється, і це враховано у розділі сайту «Програми вступних
іспитів зі спеціальності» (https://***.ua/content/programy-vstupnyhispytiv-zi-specialnosti). Для
вступників на ОНП немає обмежень та привілейованого доступу до навчання. Правила прийому
на навчання за ОНП в цілому враховують особливості самої ОНП і середовища її функціонування.

• Вступ
Вступникам, які мають диплом з галузі знань (спеціальності), відмінної від ОНП, можуть
бути рішенням Приймальної комісії призначені додаткові вступні випробування, які
передують вступним іспитам. /…/Згідно з поясненнями гаранта та посадових осіб ЗВО,
додаткове вступне випробування має вигляд співбесіди з майбутнім керівником. Програма
додаткового випробування відсутня, а його мета незрозуміла, якщо для вступу вже
потрібен рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника. Під час інтерв’ю із
здобувачами освіти скарг на додаткове випробування не надходило.

Критерій 4
• Викладацька майстерність
У відомостях самооцінювання ОНП (табл. 3 Матриця відповідності) подано
вузький перелік методів навчання, однак, за поясненням Гаранта ОНП, перелік
методів навчання не регламентується у силабусах навчальних дисциплін,
НПП мають змогу обирати їх на власний розсуд, виходячи з теми і змісту
заняття, серед яких: різні форми опитувань, командні проєкти, написання
аналітичних звітів і есе, доповіді на наукових заходах, самостійний пошук
джерел і обробка даних за темами тощо.
• Силабус як джерело сумнівів
Удосконалити робочі програми і розробити силабуси професійноорієнтованих вибіркових дисциплін та розмістити їх на сайті ЗВО.

Критерій 5
Об’єктивність контролю
А Відповідно до пп.9.3.4.3. Положення про організацію освітнього процесу в університеті,
екзамен як форма підсумкового контролю проводиться виключно в письмовій формі із
використанням зашифрованих бланків письмових робіт та форм навчання.
В Обрані методи контролю не дозволяють об’єктивно оцінити знання та вміння
аспірантів й не передбачають обґрунтування виставленої оцінки компетенції у разі
подання апеляції.

Академічна доброчесність
У відомостях про самооцінювання не наведено відсоток запозичення у існуючих наукових
роботах, спілкування зі здобувачами і НПП також не дозволило зробити висновок щодо
ефективності механізму запобігання плагіату

Критерій 6
• Відповідність ОК vs відповідності спеціальності
• Конкурсний відбір
ЕГ проаналізувала інформацію, отриману під час фокус зустрічей з адміністрацією, академічним
персоналом, гарантом ОП, сервісними підрозділами, і встановила, що процедури конкурсного
добору викладачів у звичному розумінні не проводилось.

• Штатники чи сумісники?
Група забезпечення ОНП представлена докторами та кандидатами наук у складі 14 осіб, з
яких 3 особи працюють за сумісництвом, а саме викладачі філософії, іноземної (англійської)
мови та працівник відділу наукових кадрів, аспірантури та правового забезпечення.

Критерій 7
• Освітнє середовище
А Наявність підрозділу «Психологічна служба», сторінка якого є досить інформативною і
має значну кількість контактів (соціальні мережі, телефон, електронна адреса), з чого
можна стверджувати про момент анонімності стейкхолдерів.
Наявність в ЗВО юридичної клініки «Довіра», правову допомогу в якій надають викладачі та
студенти юридичного факультету.
Наявність інформаційного порталу ЗВО, який відображає розклад викладачів, здобувачів,
наявний список вільних в даний момент аудиторій..
Приділено значну увагу можливості організації навчально-реабілітаційному процесу для
осіб з особливими освітніми потребами, зокрема з обмеженими фізичними можливостями.
В Потреби та інтереси здобувачів за ОНП *** реалізуються не стільки в межах освітнього
процесу, а більшою мірою під час роботи, оскільки аспіранти кафедри не лише навчаються,
але й працюють в університеті.
АБО
В Комплексну підтримку здобувачів вищої освіти здійснюють усі працівники Університету.

Критерій 8
Реальна участь заінтересованих сторін
Зовнішні стейкхолдери залучаються до експертної оцінки якості освітніх програм
спеціальностей, що вказано в Положені про зовнішніх стейкхолдерів освітніх програм, склад
групи зовнішніх стейкхолдерів представлений в онлайн доступі на сайті Університету.
Стейкхолдери рецензують освітні програми спеціальностей в частині фахової підготовки,
але не втручаються в процедури освітнього процесу. Участь їх у процедурах забезпечення та
покращення якості освіти проходить через співпрацю з відповідальними структурами
Університету.

Запровадження до освітнього процесу, а не лише збирання інформації
За даною ОНП збільшено кількість вибіркових дисциплін для аспірантів, а також, згідно
розробленого Положення про вибіркові дисципліни, аспіранти мають право вибирати
дисципліни з каталогу для другого (магістерського) рівня вищої освіти, який суттєво
поповнився у даному навчальному році.

Критерій 9
• Прозорості забагато не буває
Внесення пропозицій під час обговорення проєкту ОНП повинно відбуватись через
електронне листування з Відділом внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Університету. Рекомендовано розробити додаткові шляхи надання пропозицій та
зауважень під час обговорення проєкту ОНП, вказавши їх на сайті, щоб кожен охочий міг
долучитись до обговорення.

• Заради чого? Заради кого?
Обсяг інформації в цілому достатній для здійснення усвідомленого вибору потенційних вступників, а
також для розуміння потенційними роботодавцями змісту підготовки здобувачів

Дякую і запрошую до обговорення!

