
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Комунальний заклад вищої освіти "Одеська академія
неперервної освіти Одеської обласної ради"

Освітня програма 47040 Педагогіка середньої освіти

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

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 Комунальний заклад вищої освіти "Одеська академія неперервної
освіти Одеської обласної ради"

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 47040

Назва ОП Педагогіка середньої освіти

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Cпеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

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 Герасименко Лариса Віталіївна, Саяпіна Світлана Анатоліївна,
Цихмейструк Оксана Миколаївна, Ткач Юлія Миколаївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 29.09.2021 р. – 01.10.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage
_404/files/samooc_pso.pdf

Програма візиту експертної групи https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage
_404/files/0a98039b_fe75_433a_8c2e_e46b6e4af66f.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

II. Резюме

Сторінка 2



Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Експертна група констатує відповідність мети і цілей освітньої програми (ОП) “Педагогіка середньої освіти” за
спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки положенням Стратегії розвитку КЗВО «Одеська академія неперервної
освіти Одеської обласної ради» на 2019-2023 рр. http://surl.li/aiffj, потребам стейкхолдерів і критеріям
акредитаційної експертизи. Реалізація ОП відбувається у повному обсязі, забезпечує досягнення програмних
результатів навчання, відповідає потребам, інтересам здобувачів, забезпечує всебічну підготовку до інноваційної
діяльності у сфері педагогіки та загальної середньої освіти. Добре організоване освітнє середовище та матеріально-
технічні ресурси сприяють ефективній організації освітнього процесу. В Академії забезпечено функціонування
моделі забезпечення якості освіти, сприятливий психоемоційний клімат, співпраця зі стейкхолдерами відбувається
систематично під час онлайн та офлайн консультацій, обговорень на засіданнях кафедри. КЗВО «Одеська академія
неперервної освіти Одеської обласної ради» створив належні умови для роботи експертної групи, відповідно до
програми візиту на зустрічах були присутні всі стейкголдери, у поданих для акредитації документах недостовірних
відомостей не виявлено, перешкод для роботи експертної групи та інших протиправних і недобросовісних дій з боку
адміністрації та НПП, які б унеможливили проведення акредитаційної експертизи, не було.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ОП відповідає Стандарту ВО, має чітко сформульовані цілі, що сприяють досягненню місії та стратегічних цілей
розвитку КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Цілі ОП та ПРН враховують сучасні
тенденції розвитку спеціальності, забезпечується регулярний перегляд змісту ОП. Налагоджена співпраця з усіма
стейкголдерами при формуванні ОП. Регулярно відбувається опитування здобувачів ОП з оприлюдненням
результатів на сайті ЗВО. У цілях та змісті враховано регіональний контекст, а також досвід аналогічних вітчизняних
освітніх програм. Здобувачі задоволені навчанням на ОП, науковим і освітнім середовищем ЗВО, можливістю
формування індивідуальної освітньої траєкторії. Зміст та обсяг ОК відповідають існуючій нормативній базі, яка
регулює навчальне навантаження для другого рівня вищої освіти. Усі документи, які регламентують освітньо-
наукову діяльність, знаходяться на сайті ЗВО у вільному доступі. Правила і Положення, які приймаються у ЗВО, є
чіткими й зрозумілими. Офіційний сайт Академії інформативний, легкий у користуванні, дозволяє швидко
знаходити необхідну інформацію. У ЗВО реалізується студентоцентрований підхід та принцип академічної свободи.
Здобувачі є активними суб’єктами освітнього процесу, чому сприяють пропоновані методи і технології навчання.
Форми контрольних заходів відповідають вимогам, є чіткими й зрозумілими. Правила оцінювання для всіх
здобувачів ОП доступні, однакові й прозорі. Відпрацьовано процедури дотримання академічної доброчесності всіма
учасниками освітнього процесу. Програма вступного випробування враховує особливості ОП, що акредитується.
Наявні нормативно-правові документи, які регулюють процеси перезарахування результатів навчання, отриманих в
інших ЗВО та визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Зміст ОК постійно переглядається,
поповнюється новими темами, які відбивають основні світові здобутки педагогічної науки. На програмі існує
можливість безоплатного користування інфраструктурою, інформаційними ресурсами та Інтернетом, мати доступ до
електронних журналів, наукометричних баз даних Scopus і Web of Science. Академія в цілому сприяє розвитку
професійної та викладацької майстерності НПП. Започатковано рейтингування НПП, передбачено конкурси
професійної і педагогічної майстерності та стимулювання переможців. Наявна співпраця Академії із закордонними
закладами освіти, ЗВО стимулює професійне зростання викладачів через міжнародні стажування / підвищення
кваліфікації, участь у конференціях різного рівня.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Документального підтвердження безпосередньої участі здобувачів, що входять до складу робочої групи, у засіданнях
кафедри з приводу обговорення ОП немає. Частина робочих програм ОК містить перелік рекомендованої літератури
кінця ХХ початку ХХІ століття; у ньому відсутні публікації викладачів з проблем навчального предмету. У змісті ОП
не представлено матриць відповідності: СК професійним компетентностям Професійного стандарту «Вчитель
закладу загальної середньої освіти», відповідності програмних компетентностей ПРН, відповідності ПРН умінням
та навичкам Професійного стандарту «Вчитель закладу загальної середньої освіти». У межах даної ОП не було
жодного випадку перезарахування результатів формальної чи неформальної освіти відповідно до зазначених у ЗВО
правил. У силабусах ОК відсутні посилання на навчальні курси, тренінги, які б могли відвідати магістранти для
набуття додаткових компетентностей у неформальній освіті чи в процесі академічної мобільності. Констатуємо
недостатню публікаційну активність НПП у вітчизняних фахових виданнях та виданнях, що входять до
міжнародних наукометричних баз даних. На ОП існує практика участі НПП у міжнародних проєктах, але здобувачі
ОП не залучені до цієї діяльності. Недостатньо широко презентуються результати дослідницьких проєктів НПП у
вітчизняних і зарубіжних виданнях. Рекомендовано: ширше вивчати закордонний досвід аналогічних ОП та
враховувати його у змісті ОП та освітній діяльності з метою інтегрування національної системи освіти в
європейський і світовий освітній простір; переглянути та поновити перелік рекомендованої літератури до РП;
доповнити структуру ОП матрицями відповідності з Професійним стандартом «Вчитель закладу загальної середньої
освіти»; спростити процедуру визнання отриманих результатів навчання у неформальній освіті, щоб розширити
можливості здобуття магістрантами додаткових компетентностей. З цією ж метою у силлабусах варто представити
електронні посилання на вебінари, тренінги тощо; розширити участь магістрантів і викладачів у програмах
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міжнародної академічної мобільності, магістрантів - у міжнародних проєктах, грантовій діяльності; залучити
професіоналів-практиків та роботодавців безпосередньо до організації освітнього процесу; створити умови для
навчання здобувачів, які виховують дітей, а саме розглянути можливість створення дитячої кімнати в Академії;
створити репозитарій наукових праць працівників Академії; створити Асоціацію роботодавців на сторінці Академії,
де розміщувати інформацію про вакансії; розглянути можливість створення Асоціації випускників ОП для
відслідковування їх кар'єрного шляху.

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.

ОП має чітко сформульовані цілі, які повністю відповідають місії і стратегії КЗВО «Одеська академія неперервної
освіти Одеської обласної ради» (далі – Академія) http://surl.li/aiffj, яка полягає у забезпеченні розвитку неперервної
освіти, що передбачає підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних
кадрів, генерацію і поширення сучасних знань в сфері педагогіки і освіти у регіональному, національному та
європейському просторі, а також стратегічній меті Академії - розвиток Академії як регіонального лідера у сфері
неперервної якісної освіти, науково-педагогічних досліджень, створення і поширення позитивних педагогічних
практик для професійно-компетентнісного зростання здобувачів вищої освіти, педагогічних та науково-
педагогічних працівників, які проходять підвищення кваліфікації у різних формах. Цілі ОП повністю узгоджується
зі Статутом «Одеської академії неперервної освіти Одеської обласної ради». Відповідно до визначеної мети та
стратегії Академії сформульовано мету ОП: підготовка висококваліфікованих та інноваційно спрямованих фахівців у
контексті регіональних потреб, здатних застосовувати набуті інтегральну, загальні і спеціальні компетентності для
розв’язання актуальних проблем і складних задач дослідницького та/або інноваційного характеру в сфері педагогіки
та загальної середньої освіти. Під час зустрічей з гарантом ОП, НПП та здобувачами освіти ЕГ було встановлено, що
унікальність цієї програми полягає у комплексному висвітленні сучасних науково-педагогічних освітніх проблем,
прикладній спрямованісті у підготовці фахівців, здатних працювати як у закладах загальної середньої освіти, так й у
закладах і установах підтримки професійного розвитку педагогічних працівників. ОП орієнтована на здобувачів, у
яких є педагогічний досвід, але не має педагогічної освіти, тому вони потребують ґрунтовних системних знань і
практичних навичок для здійснення педагогічної, інноваційної, консультативної, наставницької та тренерської
діяльності у сфері загальної середньої освіти в умовах сучасних освітніх змін.

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

На етапі проєктування ОП усі зацікавлені сторони могли ознайомитись з її проєктом та внести пропозиції (протокол
№2 від 05.02.2020 р.,) (запит 13,20). Це підтверджено ЕГ під час зустрічі з усіма стейкголдерами. До формування
цілей, ЗК, СК та проєктування основних результатів навчання було залучено роботодавців (протокол №9 від
24.05.2021 р., протокол №10 від 22.06.2021 р.) ( запит 13,20). Зокрема, протоколом №9 від 24.05.2021 р. засвідчено:
директор Троїцького ЗЗСО І-ІІІ ступенів Ясківської СТГ Одеської області Дацюк В.А., начальник відділу освіти сім'ї,
молоді та спорту Новокальчівської СР ОГ Березівського району Сензюк І.А.запропонували доповнити додатково до
Стандарту відповідно СК 10, СК 11; СК 12, СК 13; начальник відділу дошкільної та ЗСО Департаменту освіти і науки
ОДА Коваль І.А. внесла пропозицію доповнити ПРН 12, ПРН 13, ПРН 14, збільшити ОК 7 на 1 кредит. За
результатами зустрічей з роботодавцями з'ясовано, що регулярно працює рада стейкголдерів, відбуваються щорічні
зустрічі розробників ОП зі роботодавцями та практиками у формі круглих столів, семінарів, на яких обговорюються
напрями удосконалення ОП, зокрема на одному із таких засідань були надані рекомендації від стейкголдерів
збільшення уваги до залучення практиків до навчальних занять зі здобувачами ОП, було враховано пропозицію
стейкголдера Богаченко М.В. (директор ЗОШ №4, м. Білгород-Дністровський) про введення курсу «Забезпечення
якості освіти» до переліку ВД. На офіційному сайті Академії є посилання на відповідний проєкт з метою отримання
зауважень та пропозиції заінтересованих сторін (стейкголдерів) (http://surl.li/ailar ). При зустрічі зі здобувачами
було з'ясовано, що ОП було обговорено на засіданні кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, на якому
здобувачі Поліщук А.В., Арламенко Л.О.(члени робочої групи) запропонували збільшити на один кредит ОК
«Технології середньої освіти та методика навчання» (протокол №9 від 24.05.2021р.) (запит 13,20). ЕГ ознайомилася
зі змістом «Положення про освітні програми у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної
освіти Одеської обласної ради" (http://surl.li/aiiht ) та відзначає як позитивне, що процедури розроблення,
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моніторингу та періодичного перегляду ОП відбувались відповідно до частин 2, 4 цього положення. ЕГ було надано
підтверджуючі документи (витяги з протоколів №10 від 04.12.2019 р., №11 від 24.12.2019 р., №1 від 08.01.2020 р.,
№2 від 05.02.2020 р., №10 від 22.06.2021 р. та ін.) (запит 13,20), що засвідчують залучення роботодавців,
представників академічної спільноти до процесу формування ОП. ЕГ пересвідчилася, що залучення стейкголдерів
має справжній, а не формальний характер.

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.

Цілі ОП та ПРН відображають тенденцію розвитку спеціальності, галузевий та регіональний контекст, ринку праці,
досвід вітчизняних та іноземних програм, що прослідковується в цілях ОП. Пріоритетом ОП є її орієнтація на
розбудову НУШ, яка потребує забезпечення інноваційного розвитку ЗСО через підготовку успішних педагогів,
здатних ефективно працювати в умовах освітніх змін. Соціально-економічні проблеми Одеської області диктують
нагальну потребу в інноваційних підходах до змін освітньо-професійної структури ринку праці. У цьому контексті
цілі та ПРН ОП відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці шляхом забезпечення ПРН 5, ПРН 6,
ПРН 12. За результатами бесіди з роботодавцями, академічною спільнотою з'ясовано, що Академія регулярно
моніторить на ринку праці регіональну затребуваність вчителів ЗЗСО для освітньої галузі. Специфіка регіону
пов`язана з його поліетнічністю та наявністю представників різних національних менших: албанці, гагаузи, румуни,
болгари тощо. ОП враховує цей аспект та здійснює професійну підготовку вчителя ЗЗСО, здатного до фахової
самоефективності в умовах півдня України, повноцінної реалізації Концепції НУШ. ЕГ зазначає, що врахування
ПРН 2, ПРН 5, ПРН 6, ПРН 7 в ОП сприяє реалізації Обласної програми «Розвиток освіти Одещини на 2019-2021
роки» (http://surl.li/aildu ). При укладанні ОП, що акредитується, враховано й досвід подібних (суміжних)
вітчизняних програм, за словами гаранта, це у першу чергу, аналогічної ОП «Педагогіка середньої освіти»
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Київського Університету імені Бориса Грінченка щодо змісту програми
фахового вступного випробування, переліку НД, впровадження ОК 7 (http://surl.li/aiike ). Цей факт засвідчує
підтверджуючий документ (витяг з протоколу №1 від 08.01.2020 р.) (запит 13,20). Згідно з інформацією, наданою у
відомостях з СО, під час зустрічей з гарантом, НПП, адміністративним персоналом, під час формулювання цілей та
ПРН був урахований досвід підготовки майбутніх вчителів, зокрема організація наукової діяльності здобувачів ВО,
створення інклюзивного освітнього середовища (університет ім. Т.Г. Масарика (Чеська республіка)
(https://cutt.ly/bgS7CWo ) у межах проєкту «Зміни факультетів і університетів у ХХІ столітті»), що знайшов своє
відображення в ПНР 14. Досвід щодо створення можливостей для викладання і навчання, спільної роботи педагогів
й учнів у межах українофінського проєкту «Навчаємося разом («LearningTogether»)( http://surl.li/ailfn ). Фінська
підтримка реформи української школи», відображений у ПНР 13.

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.

Аналіз звіту про СО, ОП виявив, що дана програма дає можливість досягти результати навчання, які регламентовані
Стандартом ВО та визначені ЗВО. ЗК та СК, ПРН, передбачені ОП_21, мають відповідність Стандарту ВО, кореляцію
я к о ї демонструє Матриця V. Матриця відповідності ПРН ОП містить ПРН 1-11, передбачені Стандартом, та
визначені додаткові ПРН 12-14, обумовлені її специфікою – педагогікою середньої освіти. ПРН відповідають
Стандарту ВО за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за другим (магістерським) рівнем і реалізуються у
межах ОП через засвоєння окремих ОК , що уможливлюють якісну теоретико-методологічну підготовку (ОК1 –
ПРН1-4,6,9,11; ОК3 – ПРН1,2,6,9-11); мовно-комунікативну (ОК2 – ПРН3,4,7,9,11); психолого-педагогічну (ОК4 – 3-
7,10,11); організаційно-управлінську (ОК5 – ПРН3,5,6,10); методико-педагогічну (ОК6 – ПНР3,-8,11; ОК7 – ПРН1-
5,8,9; ОК8 – ПРН1,2,4,6,9-11; ОК9 – ПРН1,2,4,6-10; ОК10 – ПРН2-4,6,10,11; ОК11 – ПРН2-8,10,11; ОК12 –
ПРН1,2,4,6,9,11; ОК13 – ПРН1,2,4,6,8,9,11). ЕГ констатує, що подані дані щодо обсягу кредитів ЄКТС, необхідних для
здобуття відповідного ступеня ВО (90 кредитів); переліку ЗК 1-10; СК1-9, нормативного змісту підготовки здобувачів
ВО, сформульованого у термінах ПНР 1-11; форми атестації здобувачів ВО у формі публічного захисту
кваліфікаційної роботи в ОП «Педагогіка середньої освіти» повністю відповідає основним вимогам, що визначені у
Стандарті ВО за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

ОП має чітко сформульовані цілі, що сприяють досягненню місії та стратегічних цілей розвитку КЗВО «Одеська
академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Цілі ОП та ПРН враховують сучасні тенденції розвитку
спеціальності. Налагоджена співпраця з усіма стейкголдерами при формуванні ОП; на розширених засіданнях
кафедри педагогіки та освітнього менеджменту роботодавці, представники академічної спільноти мають можливість
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висловити зауваження та пропозиції щодо удосконалення ОП. На ОП враховано регіональний контекст, а також
досвід аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

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

Документального підтвердження безпосередньої участі здобувачів, що входять до складу робочої групи, у засіданнях
кафедри з приводу обговорення ОП немає. Рекомендовано: ширше вивчати закордонний досвід розроблення і
впровадження аналогічних ОП в країнах ЄС та враховувати його у конкретних складових ОП та освітній діяльності з
метою інтегрування національної системи освіти в європейський і світовий освітній простір; продовжити
удосконалення системи зворотного зв’язку з усіма стейкголдерами ОП, зокрема із здобувачами ВО.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП відображає місію Академії. Цілі ОП та ПРН визначаються з урахуванням позиції та потреб стейкголдерів,
тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту. Відбувається щорічний
перегляд ОП. Здобувачі вищої освіти не були систематично задіяні до визначення цілей та ПРН.

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 Освітні, педагогічні науки та окремих ОК у кредитах ЄКТС відповідає вимогам чинної нормативно-
правової бази (закон України «Про вищу освіту», Стандарт ВО). Зокрема в ОП, поданої у СО, передбачено 90
кредитів ЄКТС (66 кредитів - загальний обсяг обов'язкових ОК та 24 кредити ВК - 25 % від загальної кількості).
Перелік обов’язкових ОК складається з 13 позицій (66 кредитів) з урахуванням практичної підготовки, підготовки та
захисту кваліфікаційної роботи. Перелік вибіркових ОК складається з 12 позицій (24 кредитів ЄКТС).

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.

Аналіз ОП, НП, РНП, структурно-логічної схеми та матриці відповідності дозволяє ЕГ стверджувати, що зміст ОП
має чітку структуру, ОК підпорядковані логіці навчання, структурно логічна схема ОП відображає
взаємопов'язаність та послідовність її компонентів. Формування ЗК, СК забезпечується вивченням циклу
обов'язкових дисциплін (ОК 1-10) та дисциплін вільного вибору здобувача та практичної підготовки, що
уможливлює досягнення заявлений ОП цілей навчання. Вивчення здобувачами ОК: ОК1, ОК3, ОК4, ОК6, що
складають теоретичний зміст предметної області, забезпечують опанування ними основних понять, теорій,
концепцій освіти та педагогіки, принципами їх використання у ЗЗСО, дозволяють їм поглибити знання з
теоретичних основ педагогічної діяльності. Оволодіння методами, методиками та технологіями, якими повинен
володіти здобувач для застосування на практиці, вивчаються в межах ОК: методи організації, здійснення,
стимулювання, мотивації та контролю ефективності освітньо-пізнавальної діяльності (ОК4, ОК5, ОК7, ОК10, ОК11),
бінарні, інтегровані, особистісно-орієнтовані освітні технології (ОК7, ОК8, ОК11); соціологічні та статистичні методи
(ОК1, ОК9, ОК12, ОК13) сучасні технології навчання, виховання та організації освітнього процесу (ОК3, ОК5,
ОК7,ОК8), цифрові технології (ОК9). Вивчення здобувачами ВО ОК 1,3,7,8,9 дозволяє досягти ПРН 1; ОК 1, 3, 7-13 -
ПРН 2; ОК1, 2, 4-7, 10, 11 - ПРН 3; ОК 1, 2, 4, 6-13 - ПРН 4; ОК 4-7, 11 - ПРН 5; ОК 1, 3-6, 8-13 - ПРН 6; ОК 2, 4, 6, 9, 11 -
ПРН 7; ОК 6, 7, 9, 11, 13- ПРН 8; ОК 1-3, 7-9, 12, 13 - ПРН 9; ОК 3-5, 8-11- ПРН 10; ОК 1-4, 6, 8, 10-13 - ПРН 11; ОК 3, 4,
6-8, 11 - ПРН 12; ОК 3, 6, 9-11, 13- ПРН 13; ОК 1,4, 7-13- ПРН 14. Вважаємо доцільним рекомендувати посилити
теоретичний зміст ОП ОК, які б забезпечили формування СК 1. Робочі програми ОК затверджені у 2020 р., 2021 р.
Однак частина їх містить переліки рекомендованої літератури, що складаються із видань кінця ХХ ст. (Методологія і
організація педагогічних досліджень), поч. 2000 рр. (Методичний супровід педагогічної діяльності).

Сторінка 6



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

Зміст ОП відповідає предметній області, заявленої для неї спеціальності через забезпечення ПРН відповідними ОК
ОП. Це підтверджується об’єктами, цілями, методами, методиками та використовуваними технологіями у ОП.
Об’єктами вивчення ОП є: система ЗСО (ОК 3, ОК 5, ОК 11-13), освітній процес з урахуванням індивідуальних
особливостей учнів (ОК 4, ОК 6, ОК 7), освітнє середовище (ОК2, ОК3, ОК 6, ОК 9), освітній менеджмент (ОК 5, ОК
11), узагальнений соціально-педагогічний досвід, висвітлений у педагогічних теоріях, концепціях, контекстних
практиках (ОК 1, ОК 3, ОК 6-13), психолого-педагогічні та методичні засади педагогічної діяльності (ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 10-13), інновації в освіті (ОК 7, ОК 8, ОК 10, ОК 11, ОК 13), технології середньої освіти та методики навчання
(ОК 7, ОК 9, ОК 11, ОК 13).

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

Право здобувача ВО на формування індивідуальної освітньої траєкторії регламентується «Положенням про порядок
реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін» (http://surl.li/aiizv ). Відповідно
до нього передбачається можливість обрання здобувачами дисциплін вільного вибору, які дозволяють сформувати
додаткові фахові компетентності. Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії також забезпечує
«Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти» (http://surl.li/aijab ). Звернення до СО за
ОП демонструє можливість здобувачів будувати власну освітню траєкторію шляхом особистого добору вибіркових
дисциплін та внесення відповідних змін до індивідуального плану. Під час інтерв'ювання здобувачів з'ясовано, що
вони самостійно обирали ВК, пропонували бази практики, власні теми індивідуальних завдань, випускної
кваліфікаційної роботи і наукових керівників. У НП відсутній перелік ВД, вказано лише їх загальний обсяг – 24
кредити (26,7 %). Перелік та опис змісту ВД циклів загальної та професійної підготовки подається на сайті
університету (http://surl.li/aijap ). Підтвердження реального дотримання процедури вибору навчальних дисциплін
було виявлено під час зустрічей зі здобувачами ВО, представниками органів студентського самоврядування,
вивчення документів щодо організації освітнього процесу в ЗВО, наприклад: в ІПН зазначено, що здобувачі одного
року навчання обрали різні дисципліни (Жавко О.А. – «Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності» 1
сем., Арламенко Л.О.– «Історія педагогіки і освіти» 1 сем.) (запит 15). ЕГ з'ясовано, що перелік дисциплін вільного
вибору змінювався: ОП_20 передбачала вибір із 22 дисциплін, ОП_21 – із 30. За результатами зустрічі зі
здобувачами було з'ясовано, що вони орієнтуються на сайті Академії, де розміщений перелік та силабуси ВД, а також
на початку семестру було організовано спеціальну зустріч, на якій викладачі презентували ВД. Здобувачі
повідомили, що вони на початку навчального року ознайомилися з порядком, термінами і особливостями запису та
формуванням груп для вивчення ВД в Академії, з переліком та інформаційними пакетами ВК ОП на сайті, з
презентаціями ВД викладачів протягом першого тижня навчання та в останній день сесії - на новий семестр. За
результатами опитування здобувачів відбувається попереднє формування навчальних груп. Варто відмітити, що
надані для ознайомлення ІНП дійсно містять перелік обраних ними ВД (запит 15.2).

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

Практична підготовка регламентується «Положенням про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти»
(http://surl.li/aijcf ). Робочі програми практик знаходяться на сайті Академії (http://surl.li/aijcj , http://surl.li/aijck ).
Обсяг практичної підготовки здобувачів ВО становить 13 кредитів: педагогічна практика (7 кр., ІІ сем.) та науково-
дослідна практика (6 кр., ІІІ сем.). Під час педагогічної практики формуються і удосконалюються ЗК 3,5-8, СК 2-6,8-
13; науково-дослідної – ЗК 1-6,9, СК 1,2,7-9,13. Зі слів гаранта, практична підготовка здобувачів ВО забезпечується
теоретичним підгрунтям на ОК 1-10, під час яких використовуються прикладні вправи, що необхідні для подальшої
професійної діяльності. Під час зустрічі зі здобувачами було з'ясовано, що повна відповідальність за якість
проходження здобувачем практики покладається на керівника практики, який виступає її організатором та
регулятором. Здобувачі підтвердили свою співпрацю з науковими керівниками під час проходження практики.
Змістовність виконаних завдань підтверджують документи на запит ЕГ (запит 9.2). Водночас зазначимо, що у РП
науково-дослідної, педагогічної практик здобувачів відсутні критерії оцінювання різних видів робіт, що мають
виконати здобувачі під час проходження практики. Кафедрою розроблені Методичні рекомендації до написання
випускової кваліфікаційної роботи (запит 21). Загальний обсяг практичної підготовки (29 кр.), що в повній мірі
узгоджується з державною політикою відповідно до п. 2.5 Концепції розвитку педагогічної освіти (30 кр.) та
Стандартом ВО. Зустріч з роботодавцями засвідчила, що вони регулярно вносять пропозиції щодо практичної
підготовки здобувачів (Дацюк В.А., Сензюк І.А., Останіна А.О., Богаченко М.В., Майорський В.В). Подані ЗВО (запит
8) для ознайомлення ЕГ звіти здобувачів з практики свідчать про спрямування їхньої практичної роботи на
апробацію власних наукових досліджень ( Ганжий В.Ю.- «Розвиток лідерських якостей молодшого підлітка»,
Поліщук А.В. - «Професійне самовизначення як міждисциплінарна проблема»).
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6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

Оскільки предметна область спеціальності за своєю сутністю є соціономічною, то цілі, завдання та зміст ОП повною
мірою забезпечують набуття здобувачами освіти соціальних навичок. Зокрема, формування соціальних навичок
відбувається в процесі вивчення вибіркових дисциплін (Педагогічна майстерність, Психологія управлінського
спілкування, Тренінг в освітньому процесі, Управління конфліктами, Педагогічна взаємодія з соціально-
дезадаптованою сім’єю). Аналіз співбесід з НПП та здобувачами освіти дозволив підтвердити можливість набуття
здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям. На зустрічах із
роботодавцями з'ясовано, що під час педагогічної практики здобувачі освіти продемонстрували високий рівень
готовності до педагогічної діяльності в ЗСО та сформованість соціальних навичок (soft skills), завдяки тому, що
викладачі Академії організовували роботу в парах і малих групах; використовували ігрові методи, case study,
моделювання, проблемні професійно спрямовані дискусії, тренінги, залучали до участі у конференціях, вебінарах,
семінарах та майстер-класах. Наприклад, семінар «Соціально-комунікативна компетентність педагога» (зав.
кафедри методики навчання та змісту освіти Папач О.І.) (http://surl.li/ailrt ), семінар «Розвиток риторичної
компетентності педагога як провідника ціннісних змін в освіті й життєтворчості» (проф. Сагач Г.М.)
(http://surl.li/aijfx ). Зі слів здобувачів, в Академії створено сприятливий соціально-психологічний клімат.

7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

ЕГ констатує, що при розробці ОП Професійний стандарт «Вчитель закладу загальної середньої освіти» був
відсутній. З вимогами Професійного стандарту «Вчитель закладу загальної середньої освіти», затверджений
Мінекономіки від 23.12.2020 № 2736 у 2021 році, при перегляді ОП були внесені зміни: ОП ураховує вимоги
відповідного професійного Стандарту: здатність діяти відповідально і свідомо (ЗК 1) та здатність до міжособистісної
взаємодії (ЗК2), здатність до виявлення та розв’язання проблем (ЗК 5), враховані у ЗК 7, ЗК 8, ЗК 6 ОП відповідно;
професійні компетентності за трудовою дією враховані ОП у СК 2, СК 3, СК 5, СК 7-СК 13. ПРН, регламентовані
стандартом вищої освіти, корелюють з професійними компетентностями, визначеними у Професійному стандарті.
ЕГ зазначає, що структуру ОП необхідно доповнити матрицями: відповідності СК професійним компетентностям
Професійного стандарту «Вчитель закладу загальної середньої освіти», відповідності програмних компетентностей
ПРН, відповідності ПРН умінням та навичкам Професійного стандарту «Вчитель закладу загальної середньої
освіти».

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.

З'ясовано, що норми навантаження здобувачів ВО визначено у Положенні про організацію освітнього процесу в
КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» у розділі 4 (http://surl.li/aijgn ). Загальний
бюджет навчального часу складає 90 кредитів ЄКТС (2700 годин), що відповідає Стандарту ВО за спеціальністю 011
Освітні, педагогічні науки для другого (магістерського) рівня, з яких 3 семестри містять по 30 кредитів (900 годин).
Фактичне навантаження здобувачів вищої освіти визначається навчальним планом. Обов’язкові ОК ОП містять 66
кредитів (1980 годин), з яких 15 кредитів (450 годин) відводиться на 2 виробничі практики,16 кредитів (480 годин)
на підготовку і захист кваліфікаційної роботи. ВК складають 24 кредити (720 годин). Обсяг самостійної роботи
здобувачів становить 2524 години, який забезпечується системою інформаційних, навчально-методичних засобів,
передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: підручники, навчальні посібники,
методичні матеріали, курси лекцій, практикуми, презентації лекцій, методичні рекомендації до самостійних та
семінарських занять, технічне обладнання, аудиторії самопідготовки тощо. Всі види самостійної роботи зазначені у
робочих програмах та силабусах. За результатами співбесіди зі здобувачами було з'ясовано, що вони не
перевантажені.

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.

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.
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Обсяг ОП та ОК відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для відповідного рівня ВО; на
сайті Академії розміщено низку РП за ОП; зміст оновленої ОП_21 має чітку структуру, ОК підпорядковані логіці
навчання; зміст ОП загалом відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності. Під час проходження
практики здобувачам надано можливість апробувати свій науковий доробок у практичній площині.

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

Частина робочих програм ОК містить перелік рекомендованої літератури кінця ХХ, початку ХХІ століття. У РП
науково-дослідної, педагогічної практик відсутні критерії оцінювання різних видів робіт, що мають виконати
здобувачі під час їх проходження. Рекомендації: переглянути та поновити перелік рекомендованої літератури до РП;
розробити та доповнити критеріями оцінювання науково-дослідної та педагогічної практик.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Розроблена ОП відповідає вимогам до ОП, що зазначено в Законі України «Про вищу освіту»; ОП поділено на ОК,
кожен з яких забезпечує досягнення цілей програми та запланованих результатів навчання; структура ОП дозволяє
здобувачам отримати індивідуальний набір компетентностей завдяки пропозиції ВД; ОП має студентоцентровану
орієнтацію освітнього процесу. Зацікавленість стейкголдерів щодо майбутнього працевлаштування випускників.
Часткова відсутність оновлення рекомендованої літератури в РП, критеріїв оцінювання різних видів робіт з практик
не заважають повноцінному функціонуванню та розвитку ОП і можуть бути усунені в робочому порядку. ЕГ вважає,
що критерій 2 загалом відповідає рівню В.

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

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 оприлюднені на веб-сайті університету https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/pravila-priiomu-2021-r-
.html. Вони чіткі, зрозумілі, не містять дискримінаційних положень.У правилах представлено основні вимоги до
вступників, порядок приймання документів, обсяги ліцензії та джерела фінансування здобуття вищої освіти,
характеристику основних вступних випробувань тощо. Розроблені ЗВО правила цілком відповідають діючому
законодавству. За результатами проведення зустрічі зі здобувачами вищої освіти констатуємо, що вступний конкурс
був організований чесно, прозоро, без порушень встановлених правил. Інформація про підготовку до вступу, прийом
документів та проведення іспитів виставлена вчасно. Критерії оцінювання чіткі й зрозумілі. Результати іспитів було
вчасно оприлюднено на сайті Академії.

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

Вступ до магістратури за даною ОП визначається правилами прийому, затвердженими ЗВО і виставленими на
офіційній сторінці у визначений термін
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_333/files/pvv4.pdf Програма фахового
вступного випробування визначає рівень обізнаності в питаннях обраної професійної діяльності, здатність
виконувати професійні завдання та рівень сформованості основних особистісно-професійних характеристик
вступника, що детермінують його готовність до оволодіння компетентностями, формування яких передбачає ОП
«Педагогіка середньої освіти». Складається фахове вступне випробування з теоретичного (знання із загальної
педагогіки) й практичного блоків (написання есе, аналіз ситуації тощо). Для вступу до магістратури за даною ОП
необхідно витримати два іспити: ЄВІ та фахове вступне випробування для бакалаврів, магістрів, спеціалістів галузі
01. Для бакалаврів, магістрів, спеціалістів інших спеціальностей та галузей знання - три іспити ЄВІ, фахове вступне
випробування та додаткове фахове вступне випробування. Як з’ясовано в ході акредитаційної експертизи, програма
2021 року не змінювалась повністю, тільки була розширена деякими теоретичними питаннями.
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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.

У ході акредитаційної експертизи встановлено, що випадків академічної мобільності на програмі не було. Про те і
викладачі і магістранти обізнані із поняттям академічної мобільності, розуміють його сутність і значення.
Усвідомлюючи важливість академічного обміну у ЗВО розроблено документи, які регламентують процедуру
визнання результатів навчання: Правилами прийому на навчання https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/pravila-
priiomu-2021-r-.html, Положенням про організацію освітнього процесу у Комунальному закладі вищої освіти
«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf та
Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Комунального
закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_akad_mobl.pdf . Зарахування
результатів вивчення дисциплін при переведенні до Академії з іншого ЗВО здійснюється шляхом порівняння
кількості залікових кредитів і обсягу змістових модулів та визначає академічну різницю нормативних змістових
модулів (у кредитах та годинах), яка не повинна перевищувати, як правило, 1/3 навчального плану.

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.

В Академії розроблено низку нормативних документів, які регламентують процедуру визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті: Положенням про організацію освітнього процесу у КЗВО «Одеська
академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (для здобувачів вищої освіти)»
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf ;
Положенням про зарахування результатів неформальної та інформальної освіти у КЗВО «Одеська академія
неперервної освіти Одеської обласної ради»
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_rez_nef_inf_osv.pdf . Здобувач
вищої освіти, який має намір визнати результати навчання, здобуті у неформальній освіті та має відповідне
підтвердження (диплом, сертифікат), повинен надати заяву про таке бажання на ім’я ректора Академії і перелік
документів, які підтверджують участь у неформальних освітніх заходів. За результатами акредитаційної експертизи
констатуємо, що випадків визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, на даній ОП не було.
Однак у процесі проведених зустрічей з’ясовано, що магістранти усвідомлюють важливість отримання додаткових
компетентностей і можливість визнання отриманих у неформальній освіті результатів навчання.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Зрозумілість і прозорість процедури вступу. Програма вступного випробування враховує особливості ОП, що
акредитується. Нормативно-правові документи, які регулюють процеси перезарахування результатів навчання,
отриманих в інших ЗВО та визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті чіткі, зрозумілі є у
вільному доступі на сайті університету.

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

Бажано представити електронні посилання на вебінари, тренінги у силабусах, щоб розширити можливості здобуття
магістрантами додаткових компетентностей.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила прийому, затверджені в Академії, відповідають чинному законодавству. У ЗВО розроблені всі необхідні
документи щодо визнання результатів навчання, здобутих в інших закладах освіти чи у неформальній освіті. Всі
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документи оприлюднені на сайті Академії. Вони зрозумілі, не містить дискримінаційних положень і не порушують
прав абітурієнтів та студентів. Зауваження щодо вдосконалення змісту силлабуса мають рекомендативний характер і
можуть бути усунені найближчим часом.

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.

Вивчення матеріалів СО, а також зустрічі з НПП та здобувачами вищої освіти дозволяють констатувати, що форми
(робота в малих групах, робота в парах) і методи (ділові ігри, метод проєкту, мозковий штурм, кейс-метод, дискусія,
моделювання, арсенал пояснювально-ілюстративних, репродуктивних, дослідницьких методів) спрямовані на
розвиток пізнавальної активності, творчості магістрантів, критичного мислення, вміння аналізувати навчальні й
життєві ситуації, вирішувати проблеми, приймаючи обґрунтовані рішення, сприяють реалізації мети ОП (підготовка
висококваліфікованих та інноваційно спрямованих фахівців, у контексті регіональних потреб, здатних
застосовувати набуті інтегральну, загальні і спеціальні компетентності для розв’язання актуальних проблем і
складних задач дослідницького та/або інноваційного характеру в сфері педагогіки та загальної середньої освіти) та
ПРН. За результатами акредитаційної експертизи відзначимо, що форми і методи навчання, які використовуються
викладачами на програмі, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.
За результатами опитування, 93 % магістрантів вказали, що викладачі застосовують сучасні технології викладання.
На зустрічі з магістрантами з’ясовано, що взаємодія між студентами і викладачами на заняттях має суб’єкт-
суб’єктний характер, а тому використовувані методи: дискусії, метод проєктів, моделювання, ділові ігри, робота в
парах і малих групах, вільний мікрофон, мозковий штурм, аргументований виступ, кейс-метод, діалог, полілог
сприяють формуванню активної позиції магістрантів в освітньому процесі й спрямовані на врахування
індивідуальних особливостей студентів, задоволення їх пізнавальних інтересів, створення умов для саморозвитку.
Магістранти беруть активну участь в оновленні змісту ОП. Так, А. Поліщук (2 р.н) відзначила, що на прохання
студентів збільшено кількість кредитів вивчення “Технології середньої освіти і методики навчання”. Принцип
академічної свободи, як відзначають здобувачі освіти, реалізується й у праві вибору навчальних дисциплін, побудові
індивідуальної траєкторії навчання, виборі наукового керівника й теми магістерської випускної роботи тощо.
Опитування, яке проводиться серед здобувачів освіти, засвідчує їхню задоволеність пропонованими методами
навчання, які розвивають самостійність, відповідальність, демократизуючи освітній процес.
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_398/files/yakisniy_analiz_pso.pdf.

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).

У ході акредитаційної експертизи з’ясовано, що магістранти отримують усю необхідну інформацію щодо організації
освітнього процесу, критеріїв оцінювання в перший тиждень навчання, на першому занятті. Інформація доступна й
на сайті університету в розділі «Магістратура і аспірантура» https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/magistratura.html, у
робочих навчальних програмамх та силабусах, розміщених у вільному доступі на сайті кафедри
https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-1.html та на 2021-
2022 н.р. https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-2021-2022-
nr-1.html До того ж магістранти підтвердили під час проведення фокус-груп, що між викладачами й ними існує тісна
взаємодія, можливість спілкування по телефону, через електронну пошту та вайбер-групи вони можуть отримувати
необхідну інформацію.

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

До переліку загальних компетентностей даної ОП віднесено ЗК 10 -- здатність проводити дослідження на
відповідному рівні. Її формування забезпечується поєднанням навчання і дослідження: на рівні змісту (ОК 1, ОК 9
що відзначено у відповідній матриці). ОК 12, ОК 13 розробники програми не пов’язують з ЗК 10, що, на думку ЕГ, є
недоліком, бо науково-дослідна практика, підготовка і написання кваліфікаційної роботи, безперечно, впливають
на формування дослідницької компетентності; на рівні методів використання аналітичного,частково-пошукового,
дослідницького, аналогії, спостереження, проєктування, моделювання. Студенти разом із викладачами беруть
участь у конференціях (7 магістранток мають публікації тез допоовідей), круглому столі, майстер-класах, вебінарах.
До формування дослідницької компетентності долучені й молоді науковці, які провели майстер-клас для
магістрантів “Виклик - відповідь.”
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4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

В Академії розроблено відповідні нормтивні документи, які регламентують оновлення змісту ОК: Положення про
організацію освітнього процесу у КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (для
здобувачів вищої освіти)» (п.2.6.4-п.2.6.6.6)
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf та
Положення про освітні програми у КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (розділ IV).
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_osv_prohr.pdf Як
відзначили під час зустрічі гарант ОП Ягоднікова В.В. та НПП, зміст ОК оновлюється не пізніше, ніж раз на рік.
Джерелами оновлення тем робочих навчальних програм слугує досвід, здобутий викладачами під час стажування,
тренінгів «Практика та інструменти оцінювання в школі» (16.10-18.10.2019 р.), «Професійний розвиток учителя:
надання підтримки на різних етапах професійного розвитку вчителя» (02.12-17.12.2020 р.), «Розвиток школи
(стратегія розвитку школи)» (08.06-10.06.2021р.) в межах проєкту «Фінська підтримка реформи української
школи». У результаті змінено теми ОК “Вікова і педагогічна психологія”, “Педагогічний контроль”, “Методична
робота в ЗЗСО” в редакції Оп 2021 року. Усі зміни обговорюються на засіданнях кафедри й вносяться до робочої
навчальної програми, яка перезатверджується на початку нового навчального року.

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

Під час проведення акредитаційної експертизи, проведення фокус-груп з НПП, магістрантами, студентським
самоврядуванням з’ясовано, що суб’єкти освітн значну увагу принципу інтернаціоналізації.Викладачі є активними
учасниками міжнародних проєктів. Солнцева О.А. бере участь у чесько-українському проєкті «На шляху до
інклюзії».https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_379/files/inklyuziya.pdf та в
українсько-австрійському проєкті «Інклюзивна освіта». Кузнєцова О.В. брала участь в освітній поїздці у межах
україно-фінського проєкту «Навчаємося разом («LearningTogether»). Фінська підтримка реформи української
школи». Активну участь викладачі беруть в українсько-чеському проєкті «Зміни педагогічних факультетів у 21 ст.»,
який реалізується на базі Університету імені Масарика при підтримці Чеської агенції розвитку: Ягоднікова В.В.
(2019-2021), Костенко Р.В. (2020-2021), Воронова С.В (2020), Кузнєцова Н.В. (2020), Полещук Л.В. (2020-2021),
Папач О.І. (2021). https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1208-9324/ До цього проєкту були залучені здобувачі вищої
освтіи, які взяли участь у семінарі-дискусії «Інтернаціоналізація та інклюзія у вищій освіті»
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1283-9324/ Отримані знання і досвід впроваджуються у зміст ОП та навчальних
дисциплін. Проте магістранти не долучалися до участі в міжнародних проєктах. В Академії є вільний доступ до
наукометричних баз Scopus і WoS, але магістранти не мають досвіду користування ними.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

На програмі впроваджується студентоцентрований підхід й реалізується принцип академічної свободи. Здобувачі
отримують вчасно, оперативно інформацію щодо організації освітнього процесу та критеріїв оцінювання. Методи і
форми навчання, використовувані викладачами сприяють реалізації цілей ОП та досягненню програмних
результатів. Зміст ОК постійно переглядається, поповнюється новими темами, які відбивають основні світові
здобутки педагогічної науки. На програмі формується дослідницька компетентність завдяки зв’язку навчання й
дослідження.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

Здобувачі вищої освіти не мають досвіду участі в міжнародних проєктах, грантах програмах. Наукові здобутки
викладачів ОП слабко представлені в силабусах і робочих програмах. Необхідно розширити участь магістрантів і
викладачів у програмах міжнародної академічної мобільності, магістрантів - у міжнародних проєктах, грантовій
діяльності. Активно долучати магістрантів і викладачів до користування міжнародними наукометричними базами
даних. Викладачам даної програми активізувати публікаційну діяльність за кордоном, долучаючи до цієї практики
магістрів, підвищуючи якість наукових досліджень та презентуючи їх результати у світі.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Проведена експертиза дозволяє встановити відповідність усіх підкритеріїв визначеним вимогам: на програмі
впроваджено студентоцентрований підхід, реалізується принцип академічної свободи; форми і методи навчання
сприяють реалізації мети ОП та ПРН, ОК компоненти переглядаються та доповнюються, прослідковується зв’язок
між навчанням і дослідженням. Проте відзначимо, що магістранти ОП не долучені до міжнародних проєктів,
програм обміну, грантової діяльності, а викладачі мають низький рівень публікаційної активності за кордоном. Але,
беручи до уваги, що ОП існує півтора роки і враховуючи потенціал академічного персоналу, значну кількість
договорів про співпрацю з іноземними закладами вищої освіти та освітніми організаціями, вважаємо, що вказані
недоліки не перешкоджають досягненню заявлених цілей та програмних результатів навчання і можуть бути
виправлені найближчим часом.

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.

Форми контрольних заходів визначені Положенням про організацію освітнього процесу
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf та
Положенням про організацію і проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти Комунального
закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_kontrol_rezult_navch.pdf .
Дане Положення передбачає внормуванню організації поточного і підсумкового контролю та системи оцінювання
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за програмами підготовки фахівців на другому (магістерському),
третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти з урахуванням вимог Європейської кредитно-трансферної
системи (ЄКТС); створенню дієвої і прозорої системи контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти, яка б
дала змогу реалізувати на практиці основні дидактичні принципи навчання та забезпечила ефективний зворотний
зв’язок як засіб управління освітнім процесом; забезпеченню високого рівня об’єктивності оцінювання результатів
навчання здобувачів вищої освіти як важливого чинника їх самоактуалізації та регулятора освітньої діяльності;
забезпеченню і підвищенню якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, їх відповідності державним,
європейським і міжнародним освітнім стандартам. У цілому контрольні заходи включають вхідний, поточний,
періодичний, підсумковий контроль. Це було підтверджено шляхом інтерв’ювання різних категорій респондентів.
Форми контрольних заходів є чіткими та зрозумілими.

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

Стандарт вищої освіти містить вимоги до освітніх програм підготовки магістрів за спеціальністю 011 Освітні,
педагогічні науки стосовно форм атестації здобувачів вищої освіти. Атестація здобувачів здійснюється у формі
захисту магістерської роботи. Кваліфікаційні роботи планується перевіряти на плагіат. При цьому, згідно із
зазначеним вище Стандартом заклад вищої освіти має право вводити додаткові форми атестації здобувачів вищої
освіти. Контрольні заходи визначають відповідність рівня набутих здобувачами вищої освіти компетентностей
вимогам стандартів вищої освіти та відповідної освітньої програми. Об’єктом оцінювання є теоретична і практична
підготовка здобувачів вищої освіти.

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.

Проведення контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу, Положенням
про організацію і проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти, Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості освіти, Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти,
Положення про організацію, виконання та захист випускної кваліфікаційної роботи у Комунальному закладі вищої
освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради. Всі необхідні нормативні документи
знаходяться на сайті закладу освіти за посиланням https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/calls.html. Процедура, що
регульовує порядок оскарження отриманих результатів навчання прописана у Положенні про порядок i процедури
вирішення конфліктних ситуацій у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти
Одеської обласної ради»
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_konfl_cutyac.pdf . Наявність
окремого Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у Комунальному закладі вищої
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освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради"
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_konfl_cutyac.pdf свідчить про те,
що Інститутакадемія має чіткі правила забезпечення об'єктивності оцінювання. Здобувачі та представники
студентського самоврядування на відповідних зустрічах підтвердили ознайомлення з відповідними правилами,
конфліктів щодо контрольних заходів за час їх навчання в Академії не було.

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.

Здобувачів вищої освіти на першому курсі ознайомлюють з документами, що унормовують політику доброчесності
(Кодекс академічної доброчесності учасників освітнього процесу
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/kodeks_akad_dob.pdf ). Вимоги щодо
дотримання академічної доброчесності визначені у всіх силабусах навчальних дисциплін. Викладачі під час надання
завдання для самостійної роботи чи підготовки до семінарських занять наголошують на необхідності дотримання
етичних норм та принципів академічної доброчесності. https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-
zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-2021-2022-nr-1.html Теми і окремі питання про академічну доброчесність
включені у зміст ОК «Методологія і організація науково-педагогічних досліджень» і ОК «Сучасна педагогіка».
https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-2021-2022-nr-1.html
З метою популяризації академічної доброчесності на сайті Академії у розділі «Внутрішнє забезпечення якості
освіти» https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/akademichna-dobrochesnist.html розміщені корисні матеріали, які містять:
- інформацію про вебінар з питань академічної доброчесності
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_370/files/vebinary_video.pdf - інформаційні
бюлетені з питань академічної доброчесності
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_370/files/informatsiini_biuleteni.pdf -
рекомендовані джерела і корисні посилання з питань академічної доброчесності
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_370/files/rekomendovani_dzherela.pdf Теми і
окремі питання про академічну доброчесність включені у зміст ОК «Методологія і організація науково-педагогічних
досліджень» і ОК «Сучасна педагогіка». https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-
osnovnikh-distsiplin-2021-2022-nr-1.html На ОПП випадків виявлення порушень академічної доброчесності не було,
оскільки не було ще як такої офіційної процедури перевірки магістерських робіт. У ході спілкування зі здобувачами
та академічним персоналом було підтверджено, що всі вони обізнані із процедурою перевірки робіт на плагіат, як
студентських так і наукових робіт НПП. Академією для здійснення перевірки закуплена Система StrikePlagiarism від
компанії ТОВ «Плагіат», яка рекомендована Міністерством освіти і науки України відповідно до укладених з
розробниками програм Меморандумів щодо їх використання в закладах вищої освіти. Послуга адмініструється
бібліотекою Академії і надається здобувачам вищої освіти та НПП безкоштовно.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

В Академії розроблено низку нормативних документів, зокрема, Положень, які чітко визначають основні засади
політики оцінювання; правила забезпечення об'єктивності оцінювання; правила дотримання академічної
доброчесності; процедури оскарження результатів оцінювання тощо. Під час зустрічі здобувачі освіти та НПП
підтвердили той факт, що вони дійсно ознайомлені з цими документами.

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

Процедура забезпечення академічної доброчесності може бути покращена шляхом запровадження практик
проведення семінарів, тренінгів, воркшопів, спрямованих на формування культури академічної доброчесності.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.
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ОПП узгоджена за всіма підкритеріями даного критерію. Об’єктивність встановлених фактів дає можливість
зробити висновок про загальну відповідність усіх підкритеріїв встановленим вимогам.

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.

Під час виїзної експертизи було встановлено, що за ОПП за ступенем вищої освіти магістр навчаються 7 студентів
очної форми навчання та 26 студентів заочної. Отже, загалом кількість здобувачів становить 33 студенти. За
словами одного з роботодавців Коваль Ірини Анатоліївни (заступника начальника управління-начальник відділу
дошкільної та загальної середньої освіти Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації) потреба в
даній ОПП в області є, оскільки в області працюють вчителями 130 осіб без педагогічної освіти та близько 2000
вчителів, які мають освіту на рівні молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста). Кваліфікації викладачів, які
забезпечують освітній процес, цілком відповідають вимогам, викладеним у Ліцензійних умовах провадження
освітньої діяльності, затверджених постановою КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції від 24 березня 2021 р.
№ 365) п. 38. Аналіз таблиці 2 відомостей про самооцінювання та додатково наданих ЕГ відомостей про НПП
засвідчує, що на ОПП “Педагогіка середньої освіти” викладання обов’язкових дисциплін забезпечують 10
викладачів. З них за табл. 2 звіту самооцінювання 4 кандидати наук (1 к.філософських н., 1 к.пед.н., 13.00.07 - теорія
і методика виховання; 1 к.пед.н. 13.00.04 теорія і методика професійної освіти, 1 к.психологічних н.). Також у
освітньому процесі задіяні 2 доктори з них 1 д.пед.н. за спеціальністю 13.00.07, 1 д.пед.н. за 13.00.04 (що становить
20% від НПП, які забезпечують освітній процес з обов'язкових дисциплін, при нормі 10%). Таким чином, частка
НПП, які мають науковий ступінь та/або вчене звання та працюють у здобувача ліцензії (ліцензіата) за основним
місцем роботи, становить 60 % (при нормі не менше 50 відсотків). Разом з тим, і це підтверджено під час
інтерв’ювання різних категорій, додатково надані відомості свідчать про те, що очікують на диплом ще два НПП, які
задіяні в реалізації ОПП. Це Шатайло Н.В. захистила дисертацію 12.05.2021 на здобуття наукового ступеня к.пед.н.
за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання (очікує на диплом) й Павленко К.М.
к.філософських н., 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. В результаті вивчення наданої документації
експертною групою було встановлено, що в цілому академічна або професійна кваліфікація викладачів, які
викладають обов’язкові дисципліни на ОПП, відповідають як змістовому наповненню дисциплін, так і цілям ОП.

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

п.6.1. До складу науково-педагогічних працівників, які мають освітню та/або професійну кваліфікацію, відповідну
ОП та які мають науковий ступінь та/або вчене звання та працюють у закладі освіти за основним місцем роботи
входять, зокрема, Ягоднікова В.В., Костенко Р. В., Кузнєцова О.В., Гарачук Т. В. Проте, у додатково наданих
матеріалах та таблиці 2 звіту самооцінювання зустрічаються деякі розбіжності, зокрема, у гаранта Ягоднікової В.В.
згідно із табл.2 виконуються ліцензійних умов: п. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20, а за додатковими п. 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12,
19, 20. Недостатньо переконливими виглядають обґрунтування відповідності Колесова О.А. к. філософ. н., оскільки
за табл. 2 вона забезпечує п. 10, 11, 12, 19, 20, однак п. 12 передбачає наявність науково-експертних публікацій з
професійної тематики загальною кількістю не менше 5 шт, а надано в талб. 2 тільки одна. Однак, у додаткових
відомостях щодо НПП, Колесова О.А. взяла участь в колективній монографії. Ситуацію, що Колесова О.А. немає за
останні 5 років опублікованих статей, під час інтерв’ювання прокоментували, як таку, що це практик, завідувач
науково-методичної лабораторії інформатичної, технологічної та STEM-освіти, але вона вже працює в напрямку
написання статей. Щодо інших НПП також бажано підвищувати рівень публікаційної активності через збільшення
кількості публікацій у наукометричних виданнях, а такі видання як журнал Директор школи, ліцею, гімназії не
включений наразі до переліку журналів, що вважаються фаховими в Україні. Безперечним позитивом є те, що
значна частина НПП, які забезпечують ОПП, мають практичний досвід більше 5 років. Варто відзначити, що НПП
випускової кафедри мають достатній рівень професійної та академічної кваліфікації, що постійно підвищується, в
тому числі і на закордонних стажуваннях (про що свідчать надані сертифікати).

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

п. 6.2. Конкурсний добір науково-педагогічних працівників на вакантні посади ґрунтується на: законах України
«Про освіту», «Про вищу освіту», наказі МОН України від 05.10.2015 № 1005 «Про затвердження Рекомендації
щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та
укладання з ними трудових договорів (контрактів)», Статуті Академії та Положенні про порядок проведення
конкурсу на заміщення вакантних посад, призначення і звільнення з посад, продовження терміну роботи науково-
педагогічних працівників Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської
обласної ради"
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_zamishch_vakant_posad.pdf .
Під час опитування у фокус-групі НПП з’ясовано, що процедури, описані в вище наведених документах
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адміністрацією Академії дотримуються. ЕГ було наведено приклад, коли на одну посаду доцента претендувало
відразу три НПП, за результатами проведення конкурсу на роботу прийняли лише одну особу. Виходячи з цього,
можливо стверджувати, що процедури конкурсного добору викладачів є прозорими та дозволяють забезпечити
належний рівень їх професіоналізму для успішної реалізації ОПП. п.6.3.У більшості випадків залучення
роботодавців до реалізації освітнього процесу на ОПП відбувається через їх залучення до проведення педагогічних
практик Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти у Комунальному закладі вищої
освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради"
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_proved_praktyky.pdf . Під
час інтерв’ювання роботодавці засвідчили, що вони із задоволення беруть на практику здобувачів освіти з ОПП,
проте безпосередньо до викладання вони майже не долучені.

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

До проведення аудиторних занять на ОПП залучені професіонали-практики, експерти галузі, представники
роботодавців. Вибіркову дисципліну «Історія педагогіки і освіти» викладає кандидат історичних наук, директор ГО
«Центр досліджень з історії освіти, науки і техніки на півдні України імені В.І. Липського», доцент кафедри історії
України ОНУ імені В.О. Кузнєцов.
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/12986/730595/sitepage_49/files/s_ipio_vnd.pdf . Професор Г.М.
Сагач провела семінари на теми: «Розвиток риторичної компетентності педагога як провідника ціннісних змін в
освіті й життєтворчості» https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1242-9324/ та «Філософсько-педагогічна спадщина Г.
С. Сковороди: духовно-моральний вимір в епоху викликів ХІХ століття» https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1291-
9 3 2 4 / . Солнцева О.А. (ОК «Інклюзивна освіта») є тренером кризового консультування та підвищення
психосоціальної стійкості до стресу у дітей та дорослих, тренер проєкту «Інклюзивне навчання в закладах загальної
середньої освіти».

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

Підвищення кваліфікації НПП відбувається шляхом проходження стажування, в т.ч. за кордоном, участі у
семінарах, вебінарах, науково-практичних заходах. НПП, які забезпечують реалізацію ОПП, беруть участь у
закордонних міжнародних конференціях, проходять стажування.Так, наприклад в українсько-чеському проєкті
«Зміни педагогічних факультетів у 21 ст.», який реалізується на базі Університету імені Масарика брали участь
Ягоднікова В.В. (2019- 2021), Костенко Р.В. (2020-2021), Воронова С.В (2020), Кузнєцова Н.В. (2020), Полещук Л.В.
(2020-2021), Папач О.І. (2021) https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1208-9324/ . ЕГ було надано сертифікати НПП по
проходження стажування. У закладі вищої освіти періодично проходять заходи, спрямовані на професійне
зростання НПП (перелік наведений у наступному пункті). Також в Академії прийняте Положення про підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної
освіти Одеської обласної ради», що унормовує різні аспекти підвищення кваліфікації НПП
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_pidvisch_kvalifikacii_1.pdf

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Інтерв’ювання НПП та керівництва ЗВО дозволило встановити, що Академія здійснює системне стимулювання
розвитку викладацької майстерності викладачів через матеріальне стимулювання науково-педагогічних
працівників, моральні заохочення, через надання можливості безкоштовно публікуватись у фахових виданнях та
через надання можливості брати участь у міжнародних заходах (проектах), які оплачуються спільно Академією та
іншою стороною. Разом з тим, керівництво приділяє увагу розвитку викладацької майстерності НПП Академії
шляхом проведення низки заходів професійного спрямування: - Авторський семінар Г. Сагач «Розвиток риторичної
компетентності педагога як провідника ціннісних змін в освіті й життєтворчості»
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1242-9324/ - Круглий стіл «Школа в цифровому світі»
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1266-9324/ - Навчання співробітників академії з проблеми «Створення
навчального онлайн-простору. Онлайн- методи» https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1237-9324/ - Tеоретико-
методологічний семінар «Наукові засади проєктного мислення» https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1234-9324/ -
Проєктування освітнього процесу в умовах імплементації Державного стандарту базової середньої освіти
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1352-9324/ Слід відмітити, що система рейтингування в Академії була
впроваджена тільки рік тому, то вона знаходиться в стані розробки: уточнюються критерії та показники за якими
зазначене рейтингування. Проте вже наявне відповідне Положення
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_reitynh_otsiniuv.pdf

Загальний аналіз щодо Критерію 6:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Академія в цілому сприяє розвитку професійної та викладацької майстерності НПП, у тому числі на ОПП.
Започатковано рейтингування НПП, передбачено конкурси професійної і педагогічної майстерності та
стимулювання переможців. Представники роботодавців, експерти галузі, професіонали-практики загалом
залучаються до реалізації ОП. Процедури конкурсного добору НПП на ОПП є визначеними та достатньо прозорими.
Наявна співпраця Академії із закордонними закладами освіти, міжнародними фондами. Професійне зростання
викладачів через міжнародні стажування / підвищення кваліфікації, участь у конференціях різного рівня.

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

Підвищення рівня публікаційної активності НПП. Залучення професіоналів-практиків, крім ННП Академії, з
практичним досвідом, та роботодавців безпосередньо до навчального процесу.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Загалом відповідає визначеному критерію. Недоліки є такими, що потребують невеликої кількості часу для
виправлення.

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.

Академія забезпечена матеріально-технічною базою, що дає змогу відповідно до вимог чинного законодавства
здійснити забезпечення освітнього процесу за ОП. Навчальний процес відбувається в аудиторіях які забезпечені
сучасним технічним обладнанням з доступом до мережі Інтернет. Всі аудиторії забезпечені канцелярією,
принтерами, де безоплатно є можливість роздрукувати навчальні матеріали для занять. Студенти за необхідністю
забезпечуються гуртожитками, в яких умови проживання достатньо комфортні. Для студентів та викладачів
функціонує арт-простір із робочим простором та простором для відпочинку та кімната для самопідготовки №204
обладнана двома ноутбуками, принтерами, комп’ютерами, фліпчартами, стендами про дотримання академічної
доброчесності під час освітнього процесу. НПП та здобувачі освіти мають можливість користуватися роздатковими
матеріалами та технікою, долучаючись до діяльності в Центрі “Нова українська школа” та лабораторії Stem-освіти.
Аудиторії №210, 202 оснащені мобільними меблями, що дуже зручно при проведенні занять з використанням
інтерактивних технологій. Конференц-зала (аудиторія №301) стільцями-трансформерами,та ТЗН. Здобувачі освіти
та НПП мають змогу також користуватися сучасною технікою та гарнітурою для індивідуальної роботи в
комп’ютерному класі. Для проведення лекційних та практичних занять слугує і кабінет української мови, де зібрані
етнографічні відомості історії українського суспільства. ЕГ презентовано світлицю до 300-річчя Г.Сковороди, де
зібрана колекція літератури, музей “Розвиток освіти Одещини”, кабінети кафедри, відділу науково-освітньої
підготовки та приймальної комісії, бібліотеку, де представлена навчально-методична література для здобувачів
освіти. Під час онлайн навчання використовуються платформи Zoom та “Класна оцінка”. Навчально-методичне
забезпечення ОП забезпечує досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів, що було підтверджено на
зустрічі зі здобувачами https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-
distsiplin-2021-2022-nr-1.html .

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.

Функціонує система електронного адміністрування (платформа “Класна оцінка”, де розміщено також навчально-
методичне забезпечення дисциплін). В Академії забезпечено безоплатний доступ НПП і здобувачів вищої освіти до
необхідної інфраструктури, а також інформаційних ресурсів, що сприяє ефективній організації дослідницької
діяльності в межах ОП. На зустрічі ЕГ з фокус-групами зазначено про забезпечення доступу до електронних
бібліотек https://bibloano.odessaedu.net/uk/site/index.html, здійснення консультацій здобувачів освіти при потребі .
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На сайті бібліотеки систематично оновлюється інформація про вебінари та наукові конференції, забезпечений
доступ до наукометричної бази Web of Science. Здобувачі мають змогу на постійній основі або тимчасово проживати
в гуртожитку.

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.

Підтверджено, що освітнє середовище в Академії є безпечним для життя та здоров'я здобувачів вищої освіти, які
навчаються за цією ОП, із дотриманням всіх санітарних норм, архітектурної доступності для здобувачів з
особливими освітніми потребами. Експертною групою встановлено, що здобувачам освіти надається соціальна та
психологічна підтримка з боку закладу освіти за потреби, існує скринька довіри в закладі та онлайн
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/skrinka-doviri.html. В Академії функціонує кабінет домедичної допомоги,
кафетерій, установлена система відеоспостереження та вогнегасники. Суб'єкти освітнього процесу ознайомлені з
правилами протипожежної безпеки, про що було підтверджено на зустрічах з ЕГ. Відповідно до результатів
опитувань, 100% здобувачів освіти зазначили, що мають доступ до важливої інформації даних щодо навчально-
методичного забезпечення, оцінювання та ознайомлені з процедурами дотримання академічної доброчесності,
врегулювання конфліктних ситуацій та оскарження результатів заліків та іспитів
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_398/files/yakisniy_analiz_pso.pdf .

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

Проведені зустрічі зі здобувачами освіти і студентським самоврядуванням дозволяють констатувати, що політика
університету спрямована на забезпечення належної консультативної та соціальної підтримки. Шмелькова О.
зазначила, що забезпечується інформаційна підтримка, передбачений графік для консультування викладачами
академії. в силабусах міститься достатньо інформації про контент дисципліни, специфіку співпраці з викладачем та
способів зв'язку при потребі. Для кожного здобувача є графік консультування під час написання наукової роботи,
проводяться організаційні зустрічі з викладачами щодо процесу навчання. Інформаційна підтримка здобувачів
освіти відбувається також за допомогою сайту ЗВО, інформація на якому постійно оновлюється, через групи у Viber,
електронну пошту.

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

Реалізація права на освіту особам з особливими потребами регламентується Положенням про організацію навчання
осіб з особливими потребами у КВНЗ “Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради”
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_osv_potrebu.pdf . Під час огляду
матеріально-технічної бази, зустрічей з фокус-групами ЕГ пересвідчилася, що в Академії створені умови для
реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами, зокрема для осіб з обмеженнями у пересуванні
виготовлено пандуси біля входу в навчальний корпус А (умови для інших навчальних корпусів перебувають в
процесі реалізації), встановлено металеві поручні для входу в будівлі та користування сходами, є надписи шрифтом
Брайля, функціонує тренінговий центр з інклюзивної освіти.

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.

Політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій в Академії побудована на підставі Положення про порядок і
процедури вирішення конфліктних ситуацій у КВНЗ “Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради”
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_konfl_cutyac.pdf . Студенти
ознайомлені з процесом вирішення конфліктних ситуацій, зокрема Коколова В. наголосила на відкритості НПП та
менеджменту Академії до обговорення та вирішення конфліктних ситуацій. Експертною групою підтверджено, що
серед студентів та викладачів не зафіксовані випадки проявів дискримінації та корупції, цей факт підтвердили
здобувачі та НПП під час зустрічей.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.
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ЕГ вважає, що у закладі створені сприятливі умови для роботи і навчання всіх учасників освітнього процесу, наявна
потужна матеріально-технічна база, унормовані процедури вирішення конфліктних ситуацій.

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

В Академії забезпечено інформаційний супровід щодо забезпечення наукової діяльності здобувачів, натомість
відсутній репозитарій публікацій науково-педагогічних працівників закладу, а також недостатня кількість
обладнання для проведення досліджень під час написання кваліфікаційних робіт на деякі тематики.
Рекомендовано: створити умови для навчання здобувачів які виховують дітей, а саме розглянути можливість
створення дитячої кімнати в Академії; розглянути можливість створення лабораторій відповідно до тематики
досліджень здобувачів; створити репозитарій наукових праць представників Академії.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ЕГ встановила, що освітнє середовище та матеріально-технічні ресурси за цією програмою відповідають
визначеному критерію. В освітньому процесі використовується сучасне навчальне обладнання. Створено безпечні та
комфортні умови для освітньої діяльності та здійснення наукових пошуків. Умови для навчання різним категоріям
здобувачів з особливими освітніми потребами забезпечено на достатньому рівні, в деяких корпусах ще
розробляється концепція архітектурної доступності для цих категорій здобувачів. На високому рівні забезпечений
методичний супровід, освітня, організаційна, інформаційна та соціальна підтримка здобувачів, що навчаються за
ОП. Однак потребує розгляду можливості створення репозитарію наукових доробків співробітників та здобувачів
Академії та подальшого вдосконалення матеріально-технічної бази Академії з огляду на різноманітність наукових
досліджень здобувачів.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Відповідно до Положення про освітні програми у Комунальному закладі вищої освіти “Одеська академія
неперервної освіти Одеської обласної ради”
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_osv_prohr.pdf , Академія
послідовно дотримується процедур розроблення, перегляду та оновлення ОП. Відповідно до Положення розробка
ОП 2020 здійснювалась проєктною групою, а забезпечення моніторингу та внесення змін відповідно до оновленого
законодавства та пропозиції стейкхолдерів входило до компетентності робочої групи. Згідно з протоколом №1 від 8
січня 2020 року кафедри педагогіки та технологій неперервної освіти, при розробці ОПП 2020 взято до уваги
вітчизняний досвід впровадження ОПП за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки КУ імені Б.Грінченка, ДНУ
імені О.Гончара, ПНПУ імені В.Короленка, УДПУ імені П.Тичини. На основі здійсненого аналізу ЕГ зовнішні та
внутрішні стейкхолдери активно долучилися до перегляду ОП шляхом залучення до засідань кафедри, про що
свідчать надані ЕГ витяги з протоколів кафедри. Залучені до моніторингу ОП роботодавці надавали пропозиції
щодо покращення змістового наповнення ОП, покращення якості реалізації ОП також за допомогою анкетувань
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-lufwBktcP2bogOKVHo4UDxdDkXMjuQ_HJf9gCpU9tGfrZg/viewform
Факт залучення до перегляду ОП здобувачів та роботодавців було підтверджено під час зустрічей ЕГ з фокус-
групами. Зміни, що були розглянені на засіданнях кафедри та впроваджені в ОПП стосувалися внесення змін у
перелік СК та перелік РН, введення до переліку обов’язкових дисциплін ОК “Професійна комунікація іноземною
мовою”, збільшення кількості кредитів у ОК “Технології середньої освіти та методика навчання” (протокол № 9 від
24 травня 2021 року кафедри педагогіки та освітнього менеджменту), зменшення кількості кредитів для педагогічної
практики, розширення спектру вибіркових дисциплін.

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.

Представники здобувачів освіти беруть участь в обговореннях на засіданні кафедри (Поліщук А., Арламенко Л.),
проходять анкетування щодо якості освітніх послуг https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/anketi-dlya-opituvannya-z.html
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Відповідно до результатів опитувань здобувачів ОП, 100% опитуваних підтвердили якісне змістове наповнення ОП,
достатній обсяг практичної складової та можливість вільного вибору дисциплін. Що стосується реалізації ОП, 100 %
респондентів зазначили про високий рівень кваліфікації викладачів, 93% магістрантів вказали, що викладачі
застосовують сучасні технології викладання під час проведення занять, 87% здобувачів зазначили про якість
консультативної підтримки та про детальний відгук на свою
роботуhttps://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_398/files/yakisniy_analiz_pso.pdf.
Рекомендації здобувачів під час засідань кафедри стосувались збільшення на один кредит ОК “Технології середньої
освіти та методика навчання” (протокол №9 від 24 травня 2021 р. засідання кафедри педагогіки та освітнього
менеджменту), що було підтверджено на зустрічі. За результатами опитування сформовано такі пропозиції для
вдосконалення освітнього процесу: розглянути можливість збільшення кількості практичних занять за рахунок
перерозподілу аудиторних годин в межах окремих дисциплін, доцільність проходження педагогічної практики (для
тих магістрантів, які тривалий час працюють педагогами), сприяти інформуванню здобувачів вищої освіти стосовно
заходів, що проводяться в Академії.

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

Університет здійснює підготовку фахівців насамперед для забезпечення регіональних потреб на ринку праці, про що
засвідчила і Коваль І., заст. нач. управління - начальник відділу дошкільної та загальної середньої освіти
департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації на зустрічі з ЕГ. Також Коваль І. звернула увагу на
потужне кадрове забезпечення при реалізації ОП, попит на навчання за цією програмою серед науково-
педагогічних працівників регіону. Дацюк Віка Анатоліївна, директор Троїцького закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів Яськівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Одеської області зазначила про набуття
цінного досвіду вчителями ЗЗСО в Академії при проходження курсів підвищення кваліфікації та під час навчання на
цій ОП завдяки консультуванню здобувачів науково-педагогічними працівниками, інформаційно-технічному та
науково-методичному забезпеченню, врахування специфіки інклюзивного навчання під час навчання в Академії.
Богаченко М., директор загальноосвітньої школи №4 м. Білгород-Дністровського акцентувала увагу на
різноманітності педагогічних технологій, які застосовуються на аудиторних заняттях під час освітнього процесу,
високому рівні організації педагогічної практики, а також зазначила, що після обговорення з Вороновою С., к.пед.
наук, завідувачкою науково-методичної лабораторії розвитку і якості освіти було висвітлено на засіданні кафедри
пропозицію щодо введення до ОП дисципліни “Забезпечення якості вищої освіти”, яка була врахована при
перегляді НП.

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

п.8.3. Майорський В., к. пед. наук, Голова ГО «Центр розвитку освіти» був залучений до розробки ОП 2020, де
висвітлив пропозицію щодо включення СК “Здатність до педагогічної рефлексії”, яка була врахована у ОП, а також
під час зустрічі наголосив, що НПП цієї ОП є членами ГО. Також членами ГО було зазначено про доцільність
включення ПРН “Здійснювати консультативну діяльність у сфері загальної середньої освіти”. Майорський В.
розповів про запровадження практики проведення тренінгів та форумів за участю представників Академії, зокрема
27 серпня 2021 р. був проведений форум “Якісна освіта - 30 кроків до освіти нового покоління”, де НПП та
магістранти Академії брали участь. Сензюк Ірина Анатоліївна, начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту
Новокальчевської сільської ради об’єднаної громади Березівського району наполягала на засіданні кафедри
залишити у переліку СК “Здатність управляти процесом, проявляти лідерський потенціал у вирішенні
організаційних та управлінських завдань” в зв'язку з необхідністю підготовки педагога з організаторськими
здібностями для закладів освіти сільської місцевості. Роботодавці беруть активну участь в обговоренні ОП на
засіданнях кафедри. Так, на засідання кафедри педагогіки та освітнього менеджменту (протокол №9 від 24 травня
2021 р.) були запрошені Дацюк В.А., директор Троїцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Яськівської сільської територіальної громади Одеської області, Сензюк І.А, начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та
спорту Новокальчевської сільської теротиріальної громади Березівського району, Коваль І., заст. нач. управління -
начальник відділу дошкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації. На сайті Академії розміщений проєкт ОП (2020), з яким могли ознайомитись стейкхолдери
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_280/files/proekt_2020.pdf та надати свої
пропозиції за допомогою гугл-форми
https://docs.google.com/forms/d/115nMSUSUm42yGj9ASnb2kcdmOfZGZWSZiYrT9wval0Y/viewform?
edit_requested=true . Для обговорення ОП також висвітлений проєкт ОП 2021
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_280/files/proekt_2021.pdf . Крім того, на
зустрічах було зазначено про досвід впровадження гостьових лекцій між закладами регіону, співпрацю у напрямку
підготовки здобувачів до олімпіад або наукових робіт. п.8.4. Перший випуск планується у 2021 році, проте здобувачі
освіти вже працюють за фахом. Наприклад, Поліщук А. працює педагогом організатором в закладі середньої освіти.

5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.
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Система забезпечення якості Академії регламентується Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості
освіти в КВНЗ “Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради”
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_sust_zao.pdf та Політикою
забезпечення якості вищої освіти “Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради”
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_366/files/pol_zab_yak_.pdf. Центром
забезпечення якості освіти розроблені заходи щодо моніторингу якості освітньої діяльності на ОП, що передбачають
популяризацію академічної доброчесності, розробку нормативних положень про процедури під час реалізації ОП,
моніторинг оцінювання ОП здобувачами, роботодавцями та НПП, консультативну діяльність для гарантів та
структурних підрозділів. Відповідно до Положення про моніторинг якості освіти у КВНЗ “Одеська академія
неперервної освіти Одеської обласної ради”
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_yakost_osvity.pdf чітко
визначені суб’єкти, об’єкти та учасники моніторингу, обов’язки та відповідальність. ЕГ під час зустрічей із усіма
стейкхолдерами освітнього процесу за освітньою програмою впевнилася в активному їх залученні до процедур
якості. Після здійснення моніторингу Центром забезпечення якості вищої освіти вдосконалено зміст силабусів
обов’язкових та вибіркових дисциплін, збільшено кількість практичних занять за рахунок перерозподілу аудиторних
годин в межах окремих навчальних дисциплін, наприклад на опанування дисципліни “Технології середньої освіти та
методика навчання”. Водночас питання запровадження опитування через гугл-форми залишається відкритим.

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 первинна.

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

Культура якості в Академії забезпечується відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості
освіти в КВНЗ “Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради”
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_sust_zao.pdf . Механізм
забезпечення якості освіти реалізується на п’ятьох рівнях: перший - учасники освітнього процесу (шляхом
опитувань та внесенні пропозицій щодо удосконалення ОП); другий - гарант ОП, кафедра, робоча група ОП
(забезпечують реалізацію ОП, відслідковують поточні результати освітньої діяльності за ОП); третій - відділ
освітньо-наукової підготовки, консультативні органи роботодавців (здійснюється впровадження і адміністрування
ОП, надання рефлексивної оцінки у реалізації ОП); четвертий рівень – загальноакадемічні підрозділів :центр
забезпечення якості освіти, загальноакадемічні підрозділи, залучені до реалізації системи внутрішнього
забезпечення якості (здійснюють моніторинг якості освітньої діяльності); п’ятий рівень – ректор, проректори, Вчена
рада Академії (приймають загальні положення щодо удосконалення освітньої діяльності за ОП). Розроблена
нормативна база щодо дотриманні АД у процесі наукової та освітньої діяльності
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_akd_plag.pdf , де зазначена
відповідальність для всіх учасників освітнього процесу в разі недотриманння АД.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Відбувається реальна системна і систематична взаємодія зі стейкхолдерами; здобувачі освіти залучені до
удосконалення освітнього процесу за цією ОНП; розробка ОП та механізми вдосконалення ОП відбуваються
відповідно до процедур, зазначених в нормативних документах закладу.

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

Рекомендовано: удосконалити механізм проведення анкетування через онлайн-анкети та оприлюднення
результатів опитувань здобувачів освіти та стейкхолдерів з метою аналізу пропозицій щодо удосконалення ОП на
веб-сторінці Академії із зазначенням дати; створити Асоціацію роботодавців на сторінці Академії, де розміщувати
інформацію про вакансії; розглянути можливість створення Асоціації випускників ОП для відслідковування
кар'єрного шляху.

Рівень відповідності Критерію 8.
Сторінка 21



Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Загалом ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають визначеному критерію. В Академії
забезпечено функціонування моделі забезпечення якості освіти, а співпраця зі стейкхолдерами відбувається
систематично під час онлайн та офлайн консультацій, обговорень на засіданнях кафедри. Водночас потребує
вдосконалення система відслідковування працевлаштування здобувачів, надання пропозицій щодо удосконалення
ОП стейкхолдерами.

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.

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регламентовані в нормативних актах, які розміщені на сайті
університету у вкладці «Нормативн-правова база” https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/calls.html . Під час розмови зі
здобувачами вищої освіти, науково-педагогічним персоналом, представниками студентського самоврядування,
адміністративним персоналом, із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами було з’ясовано, що всі
учасники орієнтуються у своїх правах та обов’язках.

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
пропозиції заінтересованих сторін.

Як зазначається в звіті самооцінювання, а також було підтверджено під час спілкування з гарантом ОПП, проєкт
ОПП було розміщено на сайті https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/gromadske-obgovorennya-osvitnikh-program-
aspirantura-1.html

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.

Інформація про ОПП оприлюднюється на сайті університету. Сама ОПП:
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_329/files/opp_pso_2021_r.pdf Рецензії
стейкхолдерів https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_329/files/rec_pso_2021.pdf
Представленої інформації є достатньо для інформування здобувачів, стейкхолдерів та суспільства для ознайомлення
з ОПП. Сайт Академії варто дооснастити пошуковою системою.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Значна частина актів, що регулюють права та обов'язки учасників освітнього процесу, є доступними для усіх через
сайт Академії.

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

Варто розширити перелік можливих шляхів комунікацій зацікавлених в освітній програмі із гарантом та
розробниками ОПП. Це можна зробити шляхом розміщення на сайті Академії електронної пошти та телефонів для
зв’язку, поряд із Гугл формою про обговорення ОПП. Сайт Академії варто дооснастити пошуковою системою.
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Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають критерію 9 з недоліками, що не є
суттєвими.

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

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
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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

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

дані відсутні

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.
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Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Ткач Юлія Миколаївна

Члени експертної групи

Герасименко Лариса Віталіївна

Саяпіна Світлана Анатоліївна

Цихмейструк Оксана Миколаївна
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