
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

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

Освітня програма 47044 Освітній менеджмент у педагогічних системах

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 47044

Назва ОП Освітній менеджмент у педагогічних системах

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 Почуєва Ольга Олексіївна, Черниш Наталія Андріївна, Крупенина
Наталія Анатоліївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 27.09.2021 р. – 29.09.2021 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
_406/files/32b8bb99_1487_4589_8a1e_8c8f4c465605.pdf

Програма візиту експертної групи https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage
_406/files/03e5f4dc_81f0_4b42_ad18_ec4d3f40e21e.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
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

ОПП “Освітній менеджмент у педагогічних системах” в цілому справила позитивне враження. Організація
проведення дистанційної експертизи з боку ЗВО була на відмінному рівні. Представлені у відомостях СО посилання
на документи, а також аналіз за результатами відеоконференцій та наданих документів на додаткові запити ЕГ
дозволяють зробити висновок, що ОПП певною мірою забезпечує якісну підготовку висококваліфікованих фахівців
в галузі освіти/педагогіки для вирішення питань освітнього менеджменту педагогічних систем на регіональному
рівні. Експертиза відбулася в атмосфері повної відкритості та сприяння всебічному отриманню необхідної
інформації. ОПП акредитується вперше та її відповідність Критеріям була визначена переважною більшістю на рівні
В ( з недоліками, які не є суттєвими).Деякі освітні процеси мають резерви для вдосконалення, що і стало предметом
консультаційного оцінювання експертної групи. Критерії 2 та 8 відзначено в якості частково відповідних, з
недоліками, що можуть бути усунені протягом одного року (рівень Е).Гарант ОПП, НПП за цією програмою мають
активну позицію щодо забезпечення якості освітнього процесу та позитивно реагують на зауваження та
рекомендації ЕГ. В цілому ОПП має перспективи для подальшого існування, розвитку та удосконалення в
майбутньому. Особливу увагу ЕГ рекомендує звернути на приведення у відповідність до стандарту вищої освіти за
спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки для другого (магістерського) рівня вищої освіти предметної області та
матриць 1,2 ОПП.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ЕГ вважає сильними сторонами ОПП відповідність її цілей стратегічним завданням ЗВО, регіональному контексту й
потребам роботодавців. Цілі, ОПП дають змогу випускникові програми бути конкурентоспроможним на ринку
праці. За інформацією гаранта ОПП випускники( після завершення навчання) можуть працювати не лише
керівниками закладів освіти, а й керівниками гуртків, авторських програм, таборів з оздоровлення дітей та
ресурсних центрів громад. Залучення всіх зацікавлених сторін до визначення цілей ОПП та формулювання
програмних результатів навчання. З а ОПП передбачено необхідні види та кількість практично орієнтованих
компонентів, що дозволять здобувачам отримати необхідні практичні навички та фахові компетентності. Академія у
співпраці із роботодавцями визначає зміст практик у відповідності сучасним вимогам ринку праці. Активна участь
Ради стейкхолдерів в оновленні освітніх програм Академії та підготовка «Аналітичного звіту» за результатами
опитувань здобувачів є позитивними практиками. Правила прийому на ОПП, норми, що регулюють права й
обов’язки учасників освітнього процесу є чіткими, зрозумілими та загальнодоступними. На рівні ЗВО врегульовані
процедури визнання результатів навчання, здобутих в інших ЗВО та у неформальній освіті. Здобувачі забезпечені
інформацією щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання за ОПП. На веб-сайті ЗВО вчасно
оприлюднюється інформація стосовно ОП та її проектів в обсязі, достатньому для інформування відповідних
зацікавлених осіб. Освітня діяльність відбувається на засадах студентоцентризму. Здобувачі та представників
органів студентського самоврядування активно задіяні у забезпеченні якості ОПП. Під час реалізації ОПП
застосовуються дієві механізми забезпечення об'єктивності та неупередженості екзаменаторів. Серед здобувачів
вищої освіти популяризується академічна доброчесність. Роботодавці через Раду стейкхолдерів залучаються до
оновлення ОПП, організації та реалізації освітнього процесу. Стимулювання розвитку викладацької майстерності
НПП унормоване на рівні Академії. Інфраструктура ЗВО дбайливо облаштована. При реалізації ОПП
використовується унікальний хаб для педагогів «Вільний освітній простір». Керівництво ЗВО піклується про
доступність учбових приміщень для осіб з особливими освітніми потребами. Центр практичної психології та
соціальної роботи активно надає консультативну підтримку здобувачам.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Зміст ОПП частково не відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності. До гуманітарної складової
ОПП не включено володіння академічною українською мовою. Відсутня можливість встановлення у результатах
опитування стейкхолдерів відповідності оціночних суджень до ОПП. Відсутність у змісті представлених опитувань
здобувачів запитань щодо задоволеності цілями та програмними результатами навчання за ОПП.Часткова
відповідність методів, методик та технологій за ОПП стандарту вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні,
педагогічні науки для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Відсутність чітких критеріїв оцінювання
самостійної роботи здобувачів.Має місце порушення нормативних документів Академії щодо співвідношення
аудиторної та самостійної роботи; організації та проведення контрольних заходів (заліків). Не визначена процедура
визначена процедура повторного проходження іспитів. Не врегульовано механізм, щодо можливостей усунення
виявлених фактів запозичень. Невідповідність професійної кваліфікації 44% НПП ОК, який вони викладають.
“Зовнішні” професіонали, які мають практичний досвід керування педагогічними системами, не залучені до
проведення аудиторних занять. Не забезпеченість фондів друкованих видань власної бібліотеки ЗВО для реалізації
ОПП.Рада стейкхолдерів не залучаються до оновлення змісту ОК ОПП. Інформація про результати анкетування
стейкхолдерів , щодо змістовного наповнення ОПП, не оприлюднена на сайті Академії. Брак інформації про
можливості участі здобувачів за ОПП у міжнародних обмінах, проєктах, конкурсах. Рекомендації. Привести у
відповідність опис предметної області ОПП до стандарту вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні
науки для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Включити до гуманітарної складової ОПП вивчення
академічної української мови. Доповнити опитування стейкхолдерів, здобувачів питаннями щодо проєктування та
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цілей та ПРН. Привести у відповідність до нормативних документів ЗВО організацію та процедури оцінювання
самостійної роботи здобувачів; процедуру призначення НПП для ОК за ОПП відповідно до їх академічної та/або
професійної кваліфікаці;процедуру визначення та мотивування до впровадження кращих практик поєднання
наукових досліджень та викладання. Регулярно оприлюднювати й оновлювати інформацію про можливості участі у
міжнародних обмінах, проєктах, конкурсах для здобувачів та НПП. Привести РП та силабуси ОК у відповідність до п.
3.12 Положення про організацію і проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти" Академії.
Визначити процедури повторного проходження іспиту здобувачами. Доповнити розділом про можливості усунення
виявлених фактів запозичень Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній та науково-
дослідній роботі учасників освітнього процесу Академії. Залучати “зовнішніх” професіоналів до проведення
аудиторних занять. Забезпечити розвиток та наповнення фондів бібліотеки ЗВО.

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.

За результатами аналізу локальних актів Академії ЕГ констатує, що ціль ОПП полягає у «здійсненні теоретичної та
практичної підготовки висококваліфікованих фахівців з освітніх, педагогічних наук з урахуванням регіональних
потреб, розвинути у них професійні здібності до управління педагогічними системами; сформувати загальні та
професійні компетентності з освітнього менеджменту та готовність вирішувати актуальні проблеми педагогічної
науки, освітньої практики, управлінської діяльності в педагогічних системах». Визначені цілі ОП цілком
корелюються та мають взаємозв’язок зі Стратегією розвитку Академії
(https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_192/files/merged_1.pdf). Місією Академії
визначено, що «на основі національних, європейських та світових стандартів академією забезпечується становлення
та сталий професійно-компетентнісний розвиток фахівців у галузі педагогіки і освіти, здатних до реалізації
державної і регіональної освітньої політики, здійснення інноваційних змін, забезпечення освітнього процесу в
умовах інформаційного суспільства на засадах гуманізму та соціального партнерства». Під час зустрічей з гарантом
та адміністрацією був підтверджений факт співпадіння цілій, місії та стратегії Академії . Докази: Стратегія розвитку
Академії (https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_192/files/merged_1.pdf

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

У процесі аналізу ОПП, звіту самооцінки та на зустрічах з академічною спільнотою, стейкхолдерами був
встановлений факт наявності механізмів залучення заінтересованих сторін (стейкхолдерів) до визначення цілей та
програмних результатів освітньої програми. Під час зустрічі (2, 6) керівником Центру забезпечення якості освіти
було повідомлено що в Академії розроблене певна кількість опитувань в яких всі бажаючи можуть висловити свої
пропозиції. Для здобувачів (https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/opituvannya-zdobuvachiv-.html ) опитування «Якість
освітньої програми», «Якість освіти», «Якість викладання». Для стейкхолдери
(https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/anketa-dlya-steikkholderi.html ) Також на сайт Академії є вкладка Громадське
обговорення освітніх програм (https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/gromadske-obgovorennya-os.html. Разом з тим,у
вільному доступі Академії не оприлюднюється таблиця пропозиції після закінчення громадського обговорення
проєктів ОПП. Не був підтверджений факт залучення самоврядування до обговорення цілей та програмних
результатів навчання за ОПП, оскільки в вересні відбулося оновлення керівників самоврядування. Докази: зустріч 4
з представниками студентського самоврядування; опитування стейкхолдерів
(https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/anketa-dlya-steikkholderi.html )

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 та програмні результати ОПП визначені з урахуванням регіонального контексту оскільки в умовах
децентралізації виникала потреба саме у фахівців з освітнього менеджменту у педагогічних системах.. Розробка
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ОПП відбувалась у контексті реалізації обласної програми «Розвиток освіти Одещини на 2019-2021 роки». У
відомостях СО зазначено що роботодавці долучаються до засідань кафедри, під час останніх зустрічей відбулось
обговорення ОПП відповідно до Стандарту. Пропозицією від роботодавців були додати до освітньої програми
відповідно до потреби ринку праці РН 12,13 та сформульовані компетентності СК 11 (здатність аналізувати та
приймати управлінські рішення) (протокол №10 від 22 червня 2021 р.). Долучення роботодавців до визначення
цілей та ПР було підтверджено під час зустрічі із роботодавцями. У відомостях СО зазначено, що в Академії
регулярно проводиться вхідне та вихідне діагностування слухачів курсів підвищення кваліфікації, під час якого
проходило обговорення відповідності цілей ОПП та ПР ОПП до регіонального контексту, але останнє таке
дослідження було проведено у 2019 році, тобто на момент відкриття цієї програми. Гарантом ОПП та у СО зазначено
що під час формулювання цілей та ПР навчання був врахований досвід вітчизняних ЗВО (ОП «Управління закладом
освіти», спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (Бердянський державний педагогічний університет); ОП
«Управління навчальним закладом», спеціальності 073 Менеджмент (Уманського державного педагогічного
університету, Української інженерно-педагогічної академії), разом з тим цей факт не був деталізовано. Докази:
відеозапис організаційної зустрічі, відомості про СО
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_406/files/32b8bb99_1487_4589_8a1e_8c8f4c
465605.pdf та зустрічі 5 з роботодавцями

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.

На момент розробки ОП на 2020-2021 н.р. Стандарт був відсутній, програмні результати навчання відповідали НРК.
У травні 2021 року був затверджений Стандарт вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. При
оновленні ОПП відповідно Стандарту у СК 2, інтегральній компетентності та РП 11 допущенні розбіжності та додано
формулювання “освітній менеджмент”. Для досягнення результатів навчання відповідно до унікальності ОПП були
додані СК 10,11,12 та РН 12,13 формулювання яких було узгоджено з роботодавцями. Даний факт був підтверджений
під час зустрічі 5. Разом з тим зміст ОПП не сприяє досягненню РН 8 “розробляти та викладати освітні курси в
ЗВО…..” та не забезпечує повну відповідність сукупності ОПП і вимогам Стандатру по відношенню до об'єкта
вивчення “...методики викладання освітніх курсів у закладах вищої освіти” Докази: ОПП 2021/2022н.р.
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_329/files/opp_omps_2021.pdf

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі ОПП узгоджуються із стратегічними завданнями, визначеними Академією. При уточненні ПР навчання
враховуються позицій та потреб роботодавців. У структурі ОПП врахований регіональний контекст. До розробки
цілей та ПРН залучаються Рада стейкхолдерів.

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

На сайті представлене опитування стейкхолдерів https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/anketa-dlya-steikkholderi.html
щодо започаткуванням в Академії трьох освітніх програм у межах спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки».
Оскільки під час відповіді на це опитування, респондент відповідає відразу за трьома ОПП, це не дає можливості
дослідникам встановити відповідність оціночних суджень до ОПП “Освітній менеджмент у педагогічних системах”.
Рекомендації: у змістовну частину опитування стейкхолдерів включили питання щодо проєктування та цілей ОПП
окремо за кожною ОПП в Академії. У змісті представлених опитувань здобувачів
(https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/opituvannya-zdobuvachiv-.html) відсутні питання щодо задоволеності ц.ілями та
програмними результатами навчання за ОПП. Рекомендації: включили питання щодо проєктування та цілей ОПП.
У вільному доступі Академії не оприлюднюється узагальнена таблиця пропозиції щодо проектування та цілей ОПП
після закінчення громадського обговорення проєктів ОПП. У вільному доступі Академії не оприлюднюється
узагальнена таблиця пропозиції щодо проектування цілей та програмних результатів навчання за ОПП після
закінчення громадського обговорення. Рекомендації: оприлюднювати на сайті Академії результати та пропозиції
громадських обговорень щодо цілей ОПП та програмних результатів навчання.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

В цілому відповідає критерію 1. Встановлені ЕГ недоліки можуть бути усунені шляхом виконання рекомендацій ЕГ .

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).

Освітня програма 2021-2022 р.н. була затверджена Вченою радою Академії (30 червня 2021, протокол № 4) та
введена в дію наказом ректора (01 липня 2021 № 01-2/238-ОД). Загальний обсяг ОП становить 90 кредитів ЄКТС,
що відповідає нормативним вимогам до другого (магістерського) рівня вищої освіти (стаття 5, п.6 Закону України
«Про вищу освіту» редакція від 25.09.2020 р.) та вимогам Стандарту вищої освіти для 011 спеціальності. На 13
обов'язкових ОК ОП відведено 66 кредитів. З них 36 кредитів на освітні компоненти професійного спрямування. В
межах практичної підготовки здобувачів, відведено 14 кредитів, з них 6 кредитів на науково-дослідницьку практику,
8 кредитів на управлінську практику. Визначення кількість кредитів на практичну підготовку відповідає вимогам
Стандарту вищої освіти для 011 спеціальності. На підготовку та захист кваліфікаційної роботи відведено 16 кредитів.
На 6 вибіркових освітніх компонентів відведено 24 кредити, що складає 26,6% та відповідає Закону України Про
вищу освіту та Стандарту вищої освіти зі 011 спеціальності. Докази: навчальні плани підготовки здобувачів вищої
о с в і т и (blob:https://office.naqa.gov.ua/da29a753-ad52-498b-8d44-abc0fbfb92bc
blob:https://office.naqa.gov.ua/da9a9780-89be-46d9-a49d-00fc378df44e )

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.

ЕГ був зроблений аналіз внутрішніх документів Академії: а саме, освітні програми 2020-2021 н.р. та 2021-2022 н.р ,
навчальні плани до освітніх програм, структурно-логічних схеми, матриці відповідності програмних результатів
навчання освітнім компонентам ОП. Під час аналізу було встановлено, що зміст ОП структурований таким чином:
гуманітарний блок - 1 семестр; обов’язкові освітні компоненти 1-ий, 2-ий семестри, при цьому має місце логіка
послідовності їх вивчення, наприклад: ОК “Сучасна педагогіка” - 1-ий семестр, “Менеджмент освіти” - 1-ий семестр;
ОК “ Інклюзивна освіта”, “Психологія управління”, “Управлінська практика”- 2-ий семестр. Разом з тим, матриці
відповідностей компонентів освітніх програм не містять блоки вибіркових дисциплін, тому не є можливим ЕГ
оцінити логічну послідовність в цілому за ОПП. Матриці, які представленні в ОПП не відповідають за своєю
структурою та змістом матрицям Стандарту вищої освіти. Аналіз змісту робочих програм ОК свідчить, що здобувачі
не матимуть можливості набути ЗК9 Здатність працювати в міжнародному контексті за ОК 9 та ОК 11, як це
заплановано у ОПП. СК3 Здатність враховувати різноманітність, індивідуальні особливості здобувачів освіти у
плануванні та реалізації освітнього процесу в закладі освіти. у Матриці відповідності відповідає ОК 6, 7, 12, 13 і не
передбачений ОК3 Сучасна педагогіка. СК 12 реалізується частково на ОК 4, ОК 11. РН 7 практично не може бути
відповідним тим ОК, які зазначені у Матриці забезпечення результатів навчання відповідними компонентами
освітньої програми Докази: навчальний план підготовки магістра, РП, силабуси на 2020/2021 н.р., 2021/2022
н.р(https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-1.html
https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-1.html) , Матриця
відповідності програмних компетентностей компонентам ОПП; Матриця забезпечення результатів навчання
відповідними компонентами освітньої програми
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_329/files/opp_omps_2021.pdf

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

У відомостях самооцінювання зазначено, що освітні компоненти відповідають предметній області ОП «Освітній
менеджмент у педагогічних системах» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки та забезпечують формування
визначених в ОП ЗК та СК, а також досягнення РН. Але під час аналізу освітньої програми та співвідношення її зі
Стандартом було з'ясовано, що зміст ОП не відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності. Докази:
у стандарті вищої освіти за спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки для другого (магістерського) рівня освіти в
описі предметної області, при визначенні об'єктів вивчення названі ( крім систем освіти, освітніх процесів тощо)
методики викладання освітніх курсів у закладах вищої освіти, у ОПП “Освітній менеджмент у педагогічних
системах”, яка була затверджена вже після прийняття стандарту 30.06.2021 цей об'єкт вивчення відсутній,а має
місце об'єкт вивчення освітній менеджмент, інновації в освіті, який не затверджений державним стандартом . Немає
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можливості простежити на предмет відповідності предметній області спеціальності та самій спеціальності тематику
кваліфікаційних робіт, тому що не представлені методичні рекомендації до їх виконання в таблиці 1. Інформація про
обов’язкові освітні компоненти ОП відомостей про самооцінювання. Докази: ОПП “Освітній менеджмент у
педагогічних системах”
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_329/files/opp_omps_2021.pdf

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

Здобувачі за ОПП мають право на вибір навчальних дисциплін в обсязі 25%, що відповідає законодавству. У ЗВО
розроблений, унормований механізм вибору дисциплін здобувачами, експерти з’ясували, що здобувачі мають змогу
отримати відкриту інформацію про цей механізм, розуміють його і використовують в процесі вибору дисциплін.
Вибір дисциплін здобувачем здійснюється шляхом подання письмової заяви після попереднього ознайомлення з
презентаціями вибіркових дисциплін. Здобувач вищої освіти, який із поважної причини (хвороба, академічна
мобільність тощо) не визначився з вибірковими дисциплінами, має право визначитися протягом першого робочого
тижня після того, як він з’явився на навчання. Здійснення можливості для формування індивідуальної освітньої
траєкторії в Академії . Під час зустрічей зі здобувачами та студентським самоврядуванням було з'ясовано, що
кількість вибіркових освітніх компонентів збільшилась з 2 2 н а 30. Здобувачі ознайомленні з процедурою
формування індивідуальної освітньої траєкторії. Докази: навчальні плани, індивідуальні плани здобувачів
(знаходяться в електронному кабінеті ЕГ),Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на
вільний вибір навчальних дисциплін у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти
Одеської обласної ради"., Положення про організацію освітнього процесу у Комунальному закладі вищої освіти
"Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради" (для здобувачів вищої освіти зі змінами, 2021 р.).

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

За ОПП передбачено необхідні види та кількість практично орієнтованих компонентів, що дозволять здобувачам
отримати необхідні практичні навички та фахові компетентності На практичну підготовку здобувачів, відведено 14
кредитів, з них 6 кредитів на науково-дослідницьку практику, 8 кредитів на управлінську практику. Визначення
кількість кредитів на практичну підготовку відповідає вимогам Стандарту вищої освіти для 011 спеціальності.
Докази: навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти на 2020/2021н.р., 2021/2022 н, р. індивідуальні плани
здобувачів (знаходяться в електронному кабінеті ЕГ), Практична підготовка регулюється :Положення про порядок
реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін у Комунальному закладі вищої
освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради"., Положення про організацію освітнього
процесу у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради" (для
здобувачів вищої освіти зі змінами, 2021 р.).., та , Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої
освіти у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".
Програмами виробничої практики https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/programi-virobnichoyi-pra.html є Наскрізна
програма практики (Освітньо-професійна програма "Освітній менеджмент у педагогічних системах", рівень вищої
освіти - магістр, 2021-2022 н.р.); Робоча програма науково-дослідної практики (Освітньо-професійна програма
"Освітній менеджмент у педагогічних системах", рівень вищої освіти - магістр, 2021-2022 н.р.); Робоча програма
управлінської практики (Освітньо-професійна програма "Освітній менеджмент у педагогічних системах", рівень
вищої освіти - магістр, 2021-2022 н.р.

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

Специфіка ОПП передбачає в обов’язковому порядку формування у здобувачів соціальних навичок. Зміст ОПП
містить перелік загальних, спеціальних (фахових) компетентностей, а також програмних результатів навчання,
частина яких співвідноситься з soft skills. Освітні компоненти ОК2 «Професійна комунікація іноземною мовою»,
ОК4 «Освітній менеджмент», ОК2 «Психологія управління», ВК спрямовані саме на розвиток соціальних навичок, в
тому числі на формування поваги до етичних принципів, лідерства, впровадження етичних конструктивних норм
взаємовідносин в колективі, самостійності і відповідальності у роботі. ЕГ підтвердила інформацію, надану у СО , що
для забезпечення розвитку та удосконалення навичок soft skills в Академії регулярно проводяться вебінари,
семінари та майстер-класи, до участі в яких залучаються здобувачі вищої освіти. Докази: інтерв'ювання НПП,
здобувачів, РП вибіркових дисциплін. (https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/vibirkovi-distsiplini-dly.html ), РП,
силабуси на 2020/2021 н.р., 2021/2022 н.р(https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-
zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-1.html https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-
zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-1.html) , https://primati.odessaedu.net/uk/site/webinars.html
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7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

Професійний стандарт за ОП відповідно до Стандарту вищої освіти зі 011 спеціальності затверджений, натомість не
був врахований оскільки за ОПП передбачено підготовка керівників закладів освіти, керівників гуртків, літніх
оздоровчих лагерів тощо.

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.

У 2021/2022 н.н навчання здобувачів за ОПП відбувається за заочною формою. Обсяг ОП, ОК відображає фактичне
навантаження здобувачів. Експерти підтвердили інформацію подану в самозвіті, що обсяг освітньої програми та
окремих освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів.
Співвідношення між аудиторною і самостійною роботою складає 5.0 : 84.2 кредитів.Порушення Має місце
порушення нормативного документу ЗВО . Загальний обсяг годин: 2700 год. (90 кредитів ЄКТС), з них 174 год. -
аудиторна робота, (6,4% від загальної кількості годин); 2526 год. - самостійна робота (93,5% від загальної кількості
годин). Теоретична підготовка (лекції) – 100год. (3,7%від загальної кількості годин); практична підготовка
(лабораторні, практичні заняття) – 74 год. (2,7% від загальної кількості годин). Докази: навчальні плани 2020/2021
денна форма навчання https://office.naqa.gov.ua/7b5833cb-83c7-4aa1-8303-4587ab65c6fa, , заочна форма навчання
blob:https://office.naqa.gov.ua/b09b32ef-57f5-4fed-8429-4f417b1291d0 2021/2022 заочна форма навчання
blob:https://office.naqa.gov.ua/986290da-1ab2-411a-a069-ad2351fdf33f

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.

Дуальна форма навчання на ОПП не застосовується.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Виконання вимог до обсягу ОПП, які % визначені статтею 5 Закону України «Про вищу освіту”.ОПП є
структурованою та збалансованою в контексті загального часу навчання (за семестрами/ роками навчання).

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

Невідповідність Матриць (які представленні в ОПП) за своєю структурою та змістом матрицям Стандарту вищої
освіти. У змісту РП ОК не передбачено формування ЗК9 Здатність працювати в міжнародному контексті за ОК 9 та
ОК 11, як це заплановано у ОПП. СК3 Здатність враховувати різноманітність, індивідуальні особливості здобувачів
освіти у плануванні та реалізації освітнього процесу в закладі освіти. у Матриці відповідності відповідає ОК 6, 7, 12,
13 і не передбачений ОК3 Сучасна педагогіка. СК 12 реалізується частково на ОК 4, ОК 11. РН 7 не є відповідним тим
ОК, які зазначені у Матриці забезпечення результатів навчання відповідними компонентами ОПП. Зміст ОПП не
відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності. Має місце порушення нормативного документу
Академії щодо співвідношення аудиторної і самостійної роботи. Структурно-логічна схема ОПП представлена у
вигляді згрупованих ОК за семестрами. Рекомендації: Привести у відповідність до Стандарту вищої освіти таблиці
матриць 1, 2 та предметну область ОПП. У структурно-логічній схемі відобразити логічну послідовності викладання
освітніх компонентів на ОПП. Внести корективи до навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти з метою
усунення не відповідності співвідношення аудиторної та самостійної роботи здобувачів нормативно-правовим актам
Академії.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.
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Частково не відповідає критерію 2. Встановлені ЕГ суттєві недоліки можуть бути усунені шляхом виконання
рекомендацій ЕГ в однорічний строк.

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 на навчання за ОП є у відкритому доступі та розміщені на офіційному сайті Академії
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_308/files/pravila_priyom2021r.pdf. Правила
прийому розробляються щорічно (https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/pravila-priiomu.html) відповідно до чинного
законодавства є чіткими зрозумілими та не містять дискримінаційних положень. Пільгові умови для вступу на
навчання та навчання іноземних здобувачів вищої освіти за цією ОП не передбачено. Докази: Правила прийому
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_308/files/pravila_priyom2021r.pdf Вкладка
“Вступна компанія 2020” https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/vstupna-kompaniya.html Вкладка “Вступна компанія
2021” https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/vstupna-kampaniya-2021-ri.html

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

Правила прийому на навчання за ОПП розробляються щорічно відповідно до Умов прийому, які затверджені
наказом МОН України. Конкурсний відбір на ОПП здійснюється за результатами єдиного вступного іспиту з
іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська), результатів фахового вступного випробування та з
урахуванням середнього балу відповідного додатка до диплома. Під час аналізу нормативних документів Академії,
ОПП, на зустрічах з гарантом ОПП та адміністрацією було з’ясовано, що на цю ОПП можуть вступати особи на
основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю
(напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткового вступного випробуваня. Відповідно до
Правил прийому додаткове вступне випробування, передує фаховому вступному випробуванню, має
кваліфікаційний характер, тобто оцінюється за двобальною шкалою – склав/не склав. У випадку, якщо вступник не
склав додаткове вступне випробування, він втрачає право брати участь у конкурсному відборі за спеціальністю 011
Освітні педагогічні науки. Також Правилами Прийому визначено, що на небюджетні конкурсні пропозиції,
вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за власним вибором або
подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти відповідний вступний іспит у закладі вищої освіти.
Програми вступних випробувань представлені у вільному доступі на сайті Академії за 2020 та 2021 н.р. При аналізі
цих програм було з'ясовано, що їх зміст в цілому відповідає рівневі академічних педагогічних компетентностей,
необхідних для того, аби розпочати навчання на цій ОПП. Разом з тим, ЕГ було встановлено, що вони є тотожними і
у 2020, і у 2021 роках та різняться лише в кількості запитань за теоретичним блоком. У Програмі фахового
вступного випробування на 2021 н.р не відбулося оновлення змісту відповідно до прийнятого Стандарту, сучасного
стану розвитку науки (у частині запропонованої літератури для вступників) та інформаційних ресурсів, які мають
невизначене відношення до освітніх, педагогічних наук (наприклад, сайт Президента України). Тобто, перегляд
змістовної складової програм фахових вступних випробувань відбувається формально.Форма вступних випробувань
за ОПП відповідають рівню початкових (вхідних) компетентностей, потрібних для того, щоб розпочати навчання за
цією ОПП. Доказ: програми вступних випробувань на 2020 та 2021 н.р. (http://surl.li/aitzu ) (http://surl.li/aitzv ).
Правила прийому та інша документація щодо вступу на ОПП змінювалися протягом звітного періоду відповідно до
Умов прийому, які затверджені МОНУ. На сайті Академії також розміщена детальна інформація про вимоги до
вступників, документи для вступу, вартість навчання, терміни для зарахування тощо (2020 р. http://surl.li/aitzy
2021р http://surl.li/aiuaf ).

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.

ЕГ встановлено факт існування в Академії правил та процедур визнання результатів навчання в інших закладах
освіти. Вони регулюється Положенням про організацію освітнього процесу у комунальному закладі вищої освіти (зі
змінами) та представлено у п.3.15. абз 2. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
Правила є чіткими і зрозумілими, відповідають Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в
європейському регіоні (Лісабонській конвенції), доступні для всіх учасників освітнього процесу та послідовно
дотримуватися під час реалізації ОПП. У розділі ІІІ Положення про порядок реалізації права на академічну
мобільність визначено що: визнання результатів навчання здійснюється на основі Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи; порівняння обсягу навчального навантаження під час здобуття вищої освіти
в межах програми академічної мобільності ґрунтується на зіставленні результатів навчання, яких було досягнуто
здобувачем вищої освіти у закладі вищої освіти-партнери, та результатів навчання, запланованих освітньою
програмою Академії; якщо здобувач вищої освіти під час перебування у закладі вищої освіти (науковій установі)-
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партнері, на базі якого реалізується право на академічну мобільність, не виконав програму навчання, то, після
повернення до Академії, йому може бути запропоновано індивідуальний графік ліквідації академічної
заборгованості або повторний курс навчання за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб. Доказ: Положення
про порядок реалізації права на академічну мобільність
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_akad_mobl.pdf Положенням про
організацію освітнього процесу у комунальному закладі вищої освіти (зі змінами)
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf За цією ОПП
досвід визнання результатів навчання, отриманих в інших вітчизняних або закордонних ЗВО, на час проведення
акредитації ОПП був відсутній.

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 визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.
Діють внутрішні нормативні документи, якими регулюються питання визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті, а саме: Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_akad_mobl.pdf та Положення
про зарахування результатів неформальної та інформальної освіти
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_rez_nef_inf_osv.pdf Зазначені
документи опубліковані на офіційному сайті Академії та є зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу.
Критерії визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті відображені у Положення про
зарахування результатів неформальної та інформальної освіти п 2.5. та визначають, що визнанню можуть підлягати
результати навчання, отримані у неформальній освіті, що за тематикою, обсягом вивчення та змістом відповідають
як навчальній дисципліні в цілому, так її окремому розділу, темі (темам), індивідуальному завданню, які
передбачені програмою (силабусом) даної навчальної дисципліни; п.2.8.5. встановлює, що повне зарахування
результатів неформальної освіти можливо у випадку, коли вивчена дисципліна співпадає із запланованими
результатами навчання або має не суттєві відмінності, а також близька за обсягом і змістом (не менше, ніж на 75 %).
Під час інтерв'ювання здобувачів був встановлений, факт їхньої обізнаності щодо можливостей здобуття
неформальної освіти та процедури визнання її результатів. Приклади перезарахування результатів навчання
отриманих у неформальній освіті за час реалізації ОП відсутні. Докази: Положення про порядок реалізації права на
академічну мобільність
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_akad_mobl.pdf Положення про
зарахування результатів неформальної та інформальної освіти
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_rez_nef_inf_osv.pdf

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на освітню програму є чіткими та зрозумілими та знаходяться у вільному доступі на офіційному
сайті. В Академії розроблено внутрішні документи, у яких визначені процедури визнання результатів навчання,
здобутих в інших ЗВО (зокрема під час академічної мобільності) та у неформальній освіті.

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

Програми фахового вступного випробування на 2021 рік не оновлюється відповідно до прийнятого Стандарту,
сучасного стану розвитку науки. Рекомендації: оновити програми фахового вступного випробування відповідно до
Стандарту вищої освіти та сучасних досягнень науки в освітній галузі із залученням стейкхолдерів та провідних
науковців.. Здобувачі не використовують свої можливості щодо отримання додаткових результатів навчання через
неформальну освіту та перезарахування результатів навчання отриманих у інших ЗВО. Рекомендації: Посилити
просвітницьку діяльність з цього питання серед здобувачів вищої освіти. Розробити перелік курсів, тренінгів,
семінарів, за освітніми компонентами, які в подальшому можуть бути зараховані як результати неформальної освіти.
Оскільки Академія є потужним флагманом України з підвищення кваліфікації освітянам, можливо використання
цих курсів теж як платформи для неформальної освіти.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

В цілому відповідає критерію 3. Встановлені ЕГ недоліки можуть бути усунені шляхом виконання рекомендацій ЕГ .

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.

Експертна група здійснила оцінювання підкритерію, виходячи із цілісного врахування обставин у контексті
принципу fitness for purpose, та встановила, що обрані методи реалізації ОП відповідають програмним
РН.Застосовувані методи навчання і викладання відповідають концепту студентоцентризму. Докази: використання
методів самонавчання, комп’ютерного навчання, дискусії, інструктаж, аналіз конкретних ситуацій, тренінгових
методів, кейс стади дозволяє враховувати участь студента в навчальному процесі не як об’єкта, а як суб’єкта із
власними потребами, практичним досвідом, психологічними особливостями, здатністю до комунікації тощо. За
результатами інтерв’ювання НПП з’ясовано, що на ОПП навчання базується на принципах академічної свободи,
коли здобувачі і викладачі мають можливість вільно обирати теми досліджень, викладачі мають можливість
включати під час навчального процесу теми, які можуть бути контраверсійними. Здобувачі та НПП мають змогу
вільно обирати літературу, онлайн-ресурси, не підпорядковуючись політичній доцільності. Форми навчання (денна
та заочна) дозволяють досягти цілей та ПР навчання за ОПП. Разом з тим, на ОПП лише частково застосовуються
методи, які визначені стандартом вищої освіти за спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки для другого
(магістерського) рівня вищої освіти (не застосовані коучингові та консалтингові освітні технології, соціологічні та
статистичні методи, сучасні методи Е Learning, B Learning не передбачені ні у РП 2020/2021 н.р., ні у РП 2021/2022
н . р . Докази: РП, силабуси на 2020/2021 н.р., 2021/2022 н.р(https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-
metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-1.html https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-
zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-1.html) , Табл. 3 Матриця відповідності у відомостях по СО
https://office.naqa.gov.ua/v1/form-se/4504/view

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).

Інформація про цілі, зміст та ПР навчання, порядок та критерії оцінювання у межах ОК своєчасно надається
здобувачам. Інтерв’ювання здобувачів підтвердило, що ця інформація відповідає дійсності. Докази: у РП, силабусах
усіх ОК (https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-1.html
https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-1.html) міститься
інформація про цілі, зміст, результати навчання, порядок та критерії оцінювання. Крім того, інформація надається
здобувачам під час лекційних, практичних занять. Разом з тим, ні у РП, ні у силабусах ОК не сформульовані чіткі
критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів.Наприклад, у РП 2020/2021 н.р. ОК “Методологія науково-
педагогічних досліджень”інформація подана наступним чином: “Контроль за самостійною роботою (перевірка
зошитів для самостійної роботи із законспектованим навчальним матеріалом та виконання завдань при підготовці
до практичних занять тощо)”; у РП 2021/2022 н.р. цього ОК подана інформація про кількість балів за самостійну
роботу (від 15 до 20) без відповідної деталізації; у РП та силабусі 2021/2022 н.р. ОК “Професійна комунікація
англійською мовою” подана така ж інформація, так само як і в інших РП та силабусах ОК.
Докази:https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-1.html
https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-1.html)

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

Імплементація дослідницького компонента при реалізації ОПП відбувається під час навчального процесу через
виконання завдань самостійної роботи (реферати, презентаційні доповіді, звіти, аналіз практичних ситуацій,
підготовку реферативних матеріалів із фахових публікацій, власні дослідження, портфоліо та ін.), тематика яких
зазначається в РП, силабусах навчальних дисциплін. Науково-дослідна робота, її зміст відповідає рівню освіти,
спеціальності та цілям ОПП: емпіричні дослідження в ході підготовки кваліфікаційних робіт, наукових публікацій,
розв’язання завдань дослідницького характеру в період проходження практик.Докази: результати інтерв’ювання
здобувачів, НПП, представників наукового товариства; матеріали студентських наукових конференцій. Разом з тим,
поєднання навчання і дослідження під час реалізації ОПП не унормоване локальними НПА академії.
Доказ:нормативно-правова база Академії https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/calls.html
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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.

Зміст освітніх компонентів оновлюється кожен навчальний рік. Наприклад, ОК “Інклюзивна освіта” - внесено зміни
у 20% змісту модулів РП 2021/2022 н.р. у порівнянні з РП 2020/2021 н.р.; ОК “Інноваційна освітня діяльність” -
внесено зміни у 50% змісту модулів РП 2021/2022 н.р. у порівнянні з РП 2020/2021 тощо
н.р.Докази:https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-1.html
https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-1.html)

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

За ОПП відбувається інтернаціоналізація діяльності через ознайомлення НПП із сучасними досягненнями світової
науки. Докази: сертифікати про стажування НПП, які забезпечують викладання обов’язкових та вибіркових
компонентів ОПП. Підтверджуючі документи, які надано ЗВО, знаходяться у електронному кабінеті експертів .
Здобувачі освіти та НПП на ОПП мають доступ до міжнародних інформаційних ресурсів та баз даних (ScienceDirect,
Bentham Science,DOAJ (Directory of Open Access Journals), SCImagoJournal & CountryRank (SJR), SCOPUS , Web of
Science (WoS) Разом з тим, інформація щодо актуальних можливостей участі здобувачів за ОПП у міжнародних
обмінах, проєктах, конкурсах не є доступною та публічною.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Забезпеченість здобувачів інформацією щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання; студентоцентризм
(організація освітньої діяльності, зміст ОК тощо структурується з позиції здобувача,а не з позиції знання чи
викладача; Академія прагне бути інституціональною проєкцією здобувача).

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

Методи, методики та технології за ОПП лише частково відповідають стандартом вищої освіти за спеціальність 011
Освітні, педагогічні науки для другого (магістерського) рівня вищої освіти. У РП, силабусах ОК не сформульовані
чіткі критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів. Інформація про можливості участі здобувачів за ОПП у
міжнародних обмінах, проєктах, конкурсах не є доступною та публічною. Рекомендувати:привести у відповідність до
стандартів вищої освіти за спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки для другого (магістерського) рівня вищої
освіти методи, методики та технології за ОПП; формалізувати систему оцінювання самостійної роботи здобувачів;
розміщувати та систематично оновлювати для здобувачів та НПП інформацію про можливості участі у міжнародних
обмінах, проєктах, конкурсах.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

В цілому відповідає критерію 4. Виявлені недоліки суттєво не впливають на визначений рівень відповідності та не
порушують діючу нормативну базу.

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.
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Експертна група визначила форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання, виходячи з результатів аналізу
додатку до відомостей СО ОПП; вивчення РП та силабусів, завдань для контрольних заходів; під час інтерв’ювання
здобувачів. З’ясовано, що інформація є доступною на сайті ЗВО. Перед початком вивчення ОК інформація про
форми контролю та критерії оцінювання також повідомляється викладачами здобувачам. Контрольні заходи
проводяться у формі заліків та екзаменів. Докази:запис інтерв’ювання здобувачів під час зустрічі 2; Положення про
організацію і проведення контролю результатів навчання 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_kontrol_rezult_navch.p
d f та Положення про організацію освітнього процесу у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія
неперервної освіти Одеської обласної ради"(для здобувачів вищої освіти, 2020
р.).https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_org_osvit_proces_zdob.pdf .
ЕГ надана інформація, доступ до системи Klasnaocinka. Разом з тим, виходячи з інформації наданої
здобувачами,аналізу РП Е Г констатує, що проведення заліків не відповідає п. 3.12 Положення про організацію і
проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська
академія неперервної освіти Одеської обласної ради” , а саме: підсумкова оцінка не визначається як сума балів за
результатами поточного і/або періодичного контролю за 100-бальною шкалою.Викладачами проводиться ще й
підсумковий контроль (20 балів), цей же контроль передбачений у ОК, де контрольний захід - іспит. І на іспиті
здобувачі також отримують 20 балів. Докази:навчально-методичне забезпечення основних дисциплін 2021-2022
навчального рокуhttps://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-
2021-2022-nr-1.html

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

Атестація здобувачів здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи, що відповідає стандарту
вищої освіти за спеціальністю 011 Освіті, педагогічні науки для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Докази:
ОПП “Освітній менеджмент у педагогічних системах”
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_329/files/opp_omps_2021.pdf

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.

Процедурні аспекти проведення контрольних заходів унормовані Положення про організацію і проведення
контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія
неперервної освіти Одеської обласної ради" Вони є чіткими і зрозумілими. Розміщення на сайті Академії робить їх
доступними для всіх учасників освітнього процесу. Надана інформація в СО про те, що об’єктивність екзаменаторів
забезпечується прийомом іспитів двома екзаменаторами підтверджена під час інтерв’ювання здобувачів.
Збереження достовірних записів процедур оцінювання (залікові та екзаменаційні відомості) також сприяє
об’єктивності оцінювання РН здобувачів. Присутність на екзамені двох НПП, оприлюднення змісту контрольних
заходів і критеріїв оцінювання, чіткий порядок оскарження результатів контрольних заходів сприяють запобіганню
та врегулюванню конфлікту інтересів. Здобувачі продемонстрували обізнаність щодо цих питань.Здобувачі освіти
мають реальну процедуру оскарження результатів контрольних заходів та правил їхнього повторного проходження.
Процедури повторного проходження контрольних заходів визначено у Положенні про організацію і проведення
контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти У разі отримання здобувачем загальної підсумкової оцінки
до 59 балів, або якщо здобувач не з’явився без поважних причин на іспит або залік, він має право ліквідувати
академічну заборгованість після закінчення сесії до початку наступного семестру. Докази: результати інтерв’ювання
здобувачів, НПП,адміністративного персоналу; Положення про організацію і проведення контролю результатів
навчання здобувачів вищої освіти у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти
Одеської обласної ради" п.5.1.Положення про порядок і 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 Разом з
тим, у п. 3.20 Положення про організацію і проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти у
Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради" записано, що
“Повторне складання іспиту (заліку) з метою покращення оцінки не допускається”, тобто, якщо здобувач отримав на
іспиті оцінку 59 балів, в нього відсутня можливість це виправити. Докази: Положення про організацію і проведення
контролю результатів навчання 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_kontrol_rezult_navch.p
df
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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.

Експерти констатують, що академічна доброчесність є частиною внутрішньої системи забезпечення якості Академії.
В навчальному закладі прийнята і оприлюднена внутрішня нормативна база: Кодекс академічної доброчесності
учасників освітнього процесу Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської
обласної ради»; Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Комунальному закладі вищої освіти
«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»; Політика забезпечення якості вищої освіти
Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» . В Академії є
посадова особа – проректор з науково-педагогічної та інноваційної діяльності, яка опікується питаннями
академічної доброчесності. Заклад вищої освіти має відповідні інформаційно-технічні засоби ( система Unicheck та
strikeplagiarism ).Створена система передбачає механізм моніторингу дотримання академічної доброчесності
(перевірка кваліфікаційних робіт, опитування здобувачів, щодо порушень академічної доброчесності), розроблений
механізм реагування на такі порушення. Докази: інформація, що міститься у розділ “Нормативно-правова база
Академії https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/calls.html Разом з тим, у нормативних документах Академіі не
прописаний механізм, щодо можливостей усунення виявлених фактів запозичень.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Відповідність форм атестації здобувачів вищої освіти вимогам стандарту вищої освіти. Забезпеченість об'єктивності
та неупередженості екзаменаторів. Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти.

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

Порушення процедури проведення заліків, яка визначена у п. 3.12 Положення про організацію і проведення
контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія
неперервної освіти Одеської обласної ради”. У нормативних документах Академії не визначени чітка процедура
повторного проходження іспиту; не прописаний механізм, щодо можливостей усунення виявлених фактів
запозичень. Рекомендації: привести РП та силабуси у відповідність до п. 3.12 Положення про організацію і
проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська
академія неперервної освіти Одеської обласної ради”. У цьому ж документі визначити процедури повторного
проходження іспиту здобувачами. У Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній та
науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія
неперервної освіти Одеської обласної ради" ввести розділ про можливості усунення виявлених фактів запозичень.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

В цілому відповідає критерію 5. Виявлені недоліки суттєво не впливають на визначений рівень відповідності та
можуть бути усунені технічно до початку проведення контрольних заходів, заходів оцінювання та контролю
академічної доброчесності шляхом внесення змін та доповнень до нормативних документів, які не потребують
тривалої процедури затвердження.

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.

Аналіз даних, наведених в таблиці 2 “Зведена інформація про викладачів” звіту СО (обов'язкові компоненти ОПП)
засвідчує, що усього працюють 9 НПП, з них 55% - кандидати наук; 22% - доктори наук, професори. У звіті СО ЗВО
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обґрунтував відповідність викладачів тим ОК, які вони забезпечують. Додатково ЗВО була надана уточнююча
інформація з цього питання ( яка знаходяться у електронному кабінеті експертів).ЕГ констатує, що у цій інформації
не акцентована увага на співвіднесення із ОК та академічної та/або професійної кваліфікація викладачів. ЕГ,
проаналізувавши надану інформацію, прийшла до висновку, що у 6 викладачів академічна та/або професійна
кваліфікація забезпечує досягнення ПЦ та ПРН; у 3 викладачів (33%) така відповідність відсутня за ОК
“Методологія і організація науково-педагогічних досліджень” ( у викладача відсутні наукові дослідження з проблем
саме науково-педагогічних досліджень; тема дисертації:«Компенсаторна функція філософії в сучасному
суспільстві»; за 2020 - 2021 рр., тобто за період освітньої діяльності за ОПП викладач не має жодної публікації з
питань методології і організації науково-педагогічних досліджень), за ОК “Сучасні педагогічні, освітні системи”
(наукова діяльність викладача зосереджена на питаннях початкової освіти, методики навчання літературного
читання, робота творчих груп тощо), за ОК “Управління освітніми проєктами” (у наданій ЗВО інформації відсутні
дані, які підтверджують наявність відповідної освіти або наукова діяльність у цій сфері). Відповідність професійної
кваліфікації встановлена у викладачів за ОК “Професійна комунікація іноземною мовою”; “Сучасна педагогіка”;
“Інноваційна освітня діяльність”; “Освітній менеджмент”; “Інклюзивна освіта”; “Цифрові технології в освіті та
дослідницькій діяльності”. У ЗВО відсутні документи, якиб унормовували процес призначення викладачів для ОК у
відповідності до їх академічної та/або професійній кваліфікації. Докази: таблиця 2 у СО
blob:https://office.naqa.gov.ua/38c64f3b-1554-4776-acbf-face0d30ea26 інформація про НПП, яка знаходяться у
електронному кабінеті експертів blob:https://office.naqa.gov.ua/d1db02a4-3111-4caf-bb44-91ebc1faab2d

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

ЕГ підтверджує, що інформація про прозорість процедури конкурсного добору викладачів, яка наведена у СО ,
відповідає дійсності. Докази: інтерв’ювання викладачів, Положення про порядок проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад, призначення і звільнення з посад, продовження терміну роботи науково-педагогічних
працівників
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_zamishch_vakant_posad.pdf
При цьому встановлено, що на даній ОПП орієнтуються виключно на внутрішній кадровий потенціал. Інформація,
яка була надана відділом кадрів про заключення значної кількості договорів з викладачами, які залучені до
реалізації ОПП не підтвердилася. Докази: результати бесіди із співробітником відділу кадрів та академічним
персоналом. Разом з тим, інформація, яка наведена у СО про те, що “ У першу чергу звертається увага на те, щоб ...
позиції відповідали тим дисциплінам, які буде викладати науково-педагогічний працівник” підтверджена частково.
Позиції, за якими визначається відповідність до ОК ( 1) базова вища освіта; 2) наявність наукового ступеня та
вченого звання; 3) загальна кількість наукових праць, а також кількість праць за останні 5 років; 4) підвищення
кваліфікації протягом останніх 5 років; 5) досвід практичної роботи за спеціальністю) не деталізовані.

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

ЕГ встановила, що у СО надана достовірна інформація, роботодавці залучені до організації освітнього процесу. У
ЗВО діє рада стейкхолдерів, до якої входять і роботодавці.Вони приймають активну участь у обговоренні та
реалізації освітнього процесу (при забезпеченні проходження практик).На офіційному сайті Академії створено
спеціальний розділ для організації співпраці з роботодавцями з метою залучення їх до участі в організації освітнього
процесу Докази: інтерв’ювання членів ради стейкхолдерів. Разом з тм, ЕГ констатує, що договори (угоди) з
роботодавцями на виконання робіт при організації та проведення практик здобувачами у навчальних закладах не
укладаються. Опитування стейкхолдерів https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/anketa-dlya-steikkholderi.html

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

За даною ОПП до аудиторних занять залучаються професіонали - практики: ОК “Інклюзивна освіта”, ВК “Освітні
вимірювання”. Докази: інформація у СО підтверджена гарантом ОПП, інтервьюванням НПП. Разом з тим, ЕГ
констатує, що “зовнішні” професіонали, які мають практичний досвід керівництва освітніми системами не залучені
до аудиторних занять.

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

ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів за власними програмами та у співпраці з іншими організаціями, яке
здійснюється згідно з Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_pidvisch_kvalifikacii_1.pdf
Підвищення кваліфікації відбувається у вітчизняних та закордонних ЗВО (ДЗВО «Інститут модернізації освіти»,
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Masaryk University, Networking Academy, Transnational Education University тощо). Власні програми ЗВО
забезпечуються проведенням науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, майстер-класів, тренінгів
з актуальних питань сучасної освіти із залученням провідних науковців, представників громадськості, здобувачів
вищої освіти. ЗВО сприяє виконанню дисертаційних досліджень. Докази: сертифікати НПП, які знаходяться у
електронному кабінеті експертів.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Система стимулювання розвитку викладацької майстерності у ЗВО структурована і унормована. 55% викладачів за
О П П мають нагороди (Колесова О.А., Ягоднікова В.В., Здрагат С.Г., Воронова С.В., Полещук Л.В.).
Докази:Положення про преміювання 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_premia.pdf Положення про
порядок присвоєння почесного звання "Почесний професор Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія
неперервної освіти Одеської обласної ради"
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_poch_zv_prof.pdf .

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу через Раду стейкхолдерів. Підвищення
кваліфікації НПП у вітчизняних та закордонних ЗВО. Унормованість системи стимулювання розвитку викладацької
майстерності НПП.

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

ЕГ встановила, що у 33% викладачів за ОК академічна та/або професійна кваліфікація не відповідає ОК, який вони
викладають. У Положенні про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, призначення і
звільнення з посад, продовження терміну роботи науково-педагогічних працівників
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_zamishch_vakant_posad.pdf
позиції, за якими приймається до роботи НПП ( базова вища освіта; наявність наукового ступеня та вченого звання;
загальна кількість наукових праць, а також кількість праць за останні 5 років; підвищення кваліфікації протягом
останніх 5 років; досвід практичної роботи за спеціальністю) не деталізовані відносно ОК, який буде забезпечувати
НПП. До аудиторних занять не залучені “зовнішні” професіонали, які мають практичний досвід керування
педагогічними системами. Рекомендації: розробити та затвердити нормативні документи щодо призначення
викладачів для ОК за ОПП у відповідності до їх академічної та/або професійної кваліфікації відповідним ОК;
залучати до проведення аудиторних занять “зовнішніх” професіоналів, які мають практичний досвід керівництва
освітніми системами; практикувати у стимулюванні розвитку професійної майстерності заохочення кращих практик
поєднання наукових досліджень та викладання.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

В цілому відповідає критерію 6. Встановлені ЕГ недоліки можуть бути усунені шляхом виконання рекомендацій ЕГ
до початку зимової сесії здобувачів за ОПП.

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.
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Експертною групою, відповідно до розкладу її роботи в ЗВО, було здійснено огляд навчальних приміщень, їдальні,
гуртожитку, медичного пункту, інших матеріально-технічних ресурсів шляхом перегляду відеотрансляції,
забезпеченої ЗВО. ЕГ встановлено, що навчальні аудиторії забезпечені обладнанням для застосування наочних
методів навчання, бездротовим доступом до мережі Інтернет. Для проведення тренінгових та практичних занять з
ОК «Інклюзивна освіта» та «Цифрові технології в освітній та дослідницькій діяльності» використовуються
спеціалізовані аудиторії та лабораторії хабу «Вільний освітній простір». Бібліотека академії
(https://bibloano.odessaedu.net/uk/site/index.html ) забезпечена доступом до баз даних Scopus, Web of Science та
електронних ресурсів. Для технічної перевірки академічних текстів на наявність текстових запозичень
використовується система StrikePlagiarism від компанії ТОВ «Плагіат». Ця послуга безкоштовно надається
бібліотекою для НПП та здобувачів академії. Разом з тим, фонди друкованих видань власної бібліотеки ЗВО не в
повному обсязі забезпечують ОПП. Натомість, здобувачам та НПП пропонуються посилання для використання
електронних ресурсів, ЗВО укладено договір з Одеською національною науковою бібліотекою для доступу
здобувачів та НПП до останніх надходжень видань
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/11739/633271/sitepage_1/files/dogovir_kzvo_i_naukovoi_bibliotekii_.
pdf . Послуги бібліотеки-партнера є безкоштовними для здобувачів програми та НПП. Зазначену інформацію
підтвердили здобувачі вищої освіти (Зустріч 3, 4) та працівник бібліотеки (Зустріч 7). Протягом реалізації ОПП,
через карантинні обмеження навчання на ній відбувалося, переважно, дистанційно на платформах «Класна оцінка»
та «ZOOM». Методичне забезпечення розміщене також на сайті кафедри
https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-2021-2022-nr-1.html ;
https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-vibirkovikh-distsiplin-2021-2022-nr-1.html
Крім цього, окремі НПП та здобувачі на фокус групах повідомили ЕГ, що при організації дистанційного навчання
застосовувались листування електронною поштою та надсилання рукописних робіт кур’єрськими службами (Зустріч
2, 3). У ЗВО працює їдальня, медичний пункт, наявна достатня для поселення здобувачів кількість місць у
гуртожитку (Зустріч 3, Резервна зустріч).

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.

Під час інтерв’ювання здобувачі вищої освіти не навели жодного прикладу платних послуг ЗВО, потрібних для
навчання за ОПП. Протягом зустрічей з ЕГ здобувачі вищої освіти (Зустріч 3) та НПП (Резервна зустріч)
підтвердили, що учасники освітнього процесу мають безоплатний доступ до інфраструктури та інформаційних
ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та/або наукової діяльності в межах ОПП (зокрема, бібліотечні
сервіси, бездротовий Інтернет на території учбових корпусів і гуртожитків).

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.

Під час зустрічей з ЕГ адміністрація ЗВО та гарант ОПП (Огляд матеріально-технічної бази, Резервна зустріч)
запевнили, що з метою забезпечення безпеки освітнього середовища для життя і здоров’я здобувачів, проводиться
регулярна перевірка технічного стану навчальних та допоміжних приміщень, обладнання та інженерно-технічних
комунікацій, проводяться інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, користування електроприладами та
розетками, пожежної безпеки. У приміщеннях ЗВО здійснюються заходи щодо запобігання поширенню
респіраторних захворювань. В Академії функціонує Центр практичної психології та соціальної роботи
https://ppko.odessaedu.net/uk/site/tsentr-psikhologiyi.html . Під час інтерв’ювання співробітник цього Центру
повідомила, що з учасниками освітнього процесу за потреби проводяться як індивідуальні консультації, так і групові
заходи, поширюються просвітницькі матеріали (Зустріч 7). Здобувачі ВО під час фокус-груп повідомили, що
задоволені спілкуванням з викладачами, адміністрацією Академії, працівниками допоміжних служб; попри
карантинні обмеження, активно взаємодіють з ОСС; беруть участь в наукових конференціях; користуються
гуртожитком (Зустріч 3). Серед здобувачів регулярно проводиться опитування щодо якості ОПП, освітнього процесу,
викладання (Зустріч 3). Приклади анкет для опитувань розміщені на сайті ЗВО
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/anketi-dlya-opituvannya-z.html так само й звіти про їх проведення
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_398/files/yakisniy_analiz_omps.pdf

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

ЕГ встановлено, що КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» забезпечує освітню,
організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою. Організаційну підтримку здобувачів здійснює, насамперед, відділ освітньо-наукової
підготовки https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/viddil-osvitno-naukovoyi-.html . Інформування здобувачів вищої освіти
з освітніх і позанавчальних питань відбувається через веб-сайт ЗВО, а також у телефонному режимі. Академія має
власну сторінку у Facebook https://cutt.ly/2EPXllZ для інформування широкого загалу про діяльність закладу.
Консультативна й соціальна підтримка здобувачів активно здійснюється Центром практичної психології та
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соціальної роботи. Для роз'яснення поширених питань, що виникають у здобувачів під час навчання з ними
проводяться мотиваційні зустрічі. Питання, пов'язані із виконанням певних компонентів програми обговорюються
безпосередньо з викладачами цих дисциплін. Під час спілкування з ЕГ здобувачі вищої освіти підтвердили зазначені
факти повідомили, що задоволені рівнем підтримки, яка надається ЗВО (Зустріч 3, 4)

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

У ЗВО затверджено Положення про організацію навчання осіб з особливими освітніми потребами
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_osv_potrebu.pdf . ЕГ
переконалася, що навчальний корпус А (вул. Нахімова 8), обладнаний пандусами та поручнями, підйомною
платформою, санвузлом для осіб з особливими освітніми потребами. Для здобувачів освіти з порушеннями зору,
слуху наявні тактильні й візуальні підказки. У ЗВО продовжується облаштування доступності навчальних корпусів
для осіб з особливими освітніми потребами (Огляд матеріально-технічної бази). Для осіб з особливими освітніми
потребами існує також можливість коригування розкладу, дистанційного виконання завдань, доступ до електронних
ресурсів Академії.

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.

У КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» політика та процедури врегулювання
конфліктних ситуацій, у тому числі й пов’язані із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією
визначені відповідним Положенням
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_konfl_cutyac.pdf . ЕГ під час
інтерв’ю з’ясовано, що здобувачі, НПП та інші співробітники Академії ознайомлені з політикою та процедурами
вирішення конфліктних ситуацій (Зустріч 2, 3, 4). За весь час реалізації ОПП конфліктних ситуацій, зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією не зафіксовано. Також у ЗВО існують
«Скриньки довіри» , учасникам освітнього процесу роз’яснюється їх призначення. Зокрема, така віртуальна
«Скринька довіри» доступна на сайті ЗВО https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/skrinka-doviri.html . Разом з тим,
Положенням про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій передбачено, що анонімні звернення щодо
конфліктних ситуацій можуть надходити саме до таких скриньок. Однак, «Скринька довіри» на сайті ЗВО
передбачає обов’язкове заповнення полів «Прізвище, ім’я, по-батькові» та «E-mail», що виключає анонімність.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

До сильних сторін ОПП у контексті Критерію 7 ЕГ відносить дбайливо облаштовану інфраструктуру ЗВО, зокрема,
унікальний хаб для педагогів «Вільний освітній простір», піклування керівництва ЗВО про доступність учбових
приміщень для осіб з особливими освітніми потребами, а також активну консультативну підтримку здобувачів
Центром практичної психології та соціальної роботи.

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

Слабкими сторонами ОПП у контексті Критерію 7 ЕГ вважає недостатню забезпеченість фондів друкованих видань
власної бібліотеки ЗВО для реалізації ОПП та невідповідність «Скриньки довіри» на сайті Академії Положенню про
порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій. Рекомендації: адміністрації Академії сприяти розвитку та
наповненню фондів власної бібліотеки, а також привести «Скриньку довіри» на сайті Академії у відповідність
Положенню про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

В цілому відповідає критерію 7. Встановлені ЕГ недоліки не є суттєвими. Загалом ОПП має значний рівень
узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 7.2, 7.3, 7.4 7.5. Враховуючи сильні сторони ОП та
позитивні практики, певну узгодженість за підкритеріями 7.1, 7.6, а також різну вагомість окремих підкритеріїв,
експертна група доходить висновку, що за ОПП освітня діяльність відповідають рівню В за Критерієм 7.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Розроблення, затвердження, моніторинг та щорічне оновлення ОП відбувається згідно із визначеною загально
інституційною політикою та процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 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;
Політика забезпечення якості вищої освіти Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної
освіти Одеської обласної ради»
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_366/files/pol_zab_yak_.pd Положення про
систему внутрішнього забезпечення якості освіти в Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія
неперервної освіти Одеської обласної ради»
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_sust_zao.pdf Положення про
моніторинг якості 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_yakost_osvity.pdf Згідно
Положення про освітні програми у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти
Одеської обласної ради», оновлення ОП виконується шляхом затвердження відповідних змін на наступний
навчальний рік, як правило, в період з 1 вересня до 31 травня поточного року. Питання щодо необхідності перегляду
ОПП щорічно розглядаються на засіданні робочої групи за відповідним поданням гаранта ОПП. Результатом
перегляду ОПП можуть бути рішення про оновлення, закриття ОПП або про відсутність потреби у змінах ОПП.
Востаннє до ОПП вносились зміни, у зв'язку з прийняттям освітнього стандарту спеціальності 011 Освітні,
педагогічні науки у червні 2021 р. (протокол засідання вченої ради № 4 від 30.06.2021 р., введено в дію з 01.09.2021
наказом Ректора № 01-2/238-ОД від 01.07.2021) Під час останнього перегляду ОП змінені переліки спеціальних
компетентностей (СК 10; СК 11; СК 12), результатів навчання (РН 12; РН 13), відповідних освітніх компонентів. Так,
дисципліни «Цифрові технології в освітній та дослідницькій діяльності», «Управління освітніми проєктами» було
введено до переліку ОК, дисципліну «Управління освітнім процесом» віднесено до ВК.

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.

У ЗВО здобувачі залучені до процесу періодичного перегляду ОПП; опитування студентів носить систематичний
характер; система обробки результатів цих опитувань структурована. Здобувачі інформували ЕГ, що вони
пропонували зміни ОК та інше. Такі пропозиції вони висловлювали під час зустрічей із гарантом ОП або
викладачами кафедр, на засіданнях студентського самоврядування. Докази: результати інтерв’ювання здобувачів.
Згідно відомостей про самооцінювання ЗВО, здобувачі вищої освіти Молла Валентина та Торкіна Катерина залучені
до робочої групи ОП у якості внутрішніх стейкхолдерів. Після кожної сесії проводяться консультаційні та
мотиваційні зустрічі, під час яких здобувачі вищої освіти мають можливість обговорити питання, що стосуються
навчання за ОПП, внести свої обґрунтовані пропозиції та висловити зауваження. Здобувачі вищої освіти під час
фокус групи з ЕГ підтвердили, що залучаються до процедур забезпечення якості ОПП на партнерських засадах.
Здобувачі також повідомили, що серед них регулярно проводиться опитування щодо якості ОПП, освітнього
процесу, викладання (Зустріч 3). Приклади анкет для опитувань розміщені на сайті ЗВО
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/anketi-dlya-opituvannya-z.html так само й звіти про їх проведення
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_398/files/yakisniy_analiz_omps.pdf
Комунікація здобувачів вищої освіти з представниками органів студентського самоврядування в умовах карантинних
обмежень відбувалась, здебільшого через засоби зв’язку. Так, узагальнивши побажання здобувачів, представники
студентського самоврядування висували на засіданнях кафедри, де розглядалась ОПП пропозиції щодо змін у
вибірковій складовій та практичній підготовці (Зустріч 4).

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

В межах внутрішньої системи забезпечення якості освіти залучення роботодавців до процесу перегляду ОПП та
інших процедур носить системний характер. Вони приймають участь у різного роду опитуваннях, обговорення
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проєктів ОПП. До перегляду ОПП та інших процедур забезпечення якості вищої освіти у 2020 та 2021 роках
залучались, зокрема, директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, директор КЗ
«Балтський педагогічний фаховий коледж», директор Одеської спеціалізованої школи № 117 І-ІІІ ступенів Одеської
міської ради Одеської області. директор Білгород-Дністровського ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 11 Одеської області.
начальник відділу освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради. Інформація про співпрацю з
роботодавцями розміщується на сайті ЗВО https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1150-9324 . Для роботодавців на
сайті ЗВО доступна анкета стейкхолдера https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/anketa-dlya-steikkholderi.html . Також в
КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» діє Рада стейклхолдерів. Під час фокус-групи з
ЕГ представники роботодавців підтвердили, що залучені до процесу періодичного перегляду ОПП та інших
процедур забезпечення її якості як партнери (Зустріч 5). Були враховані пропозиції роботодавців щодо здатності
випускників приймати та реалізовувати управлінські рішення, підвищувати конкурентоспроможність закладу освіти
та його привабливість для споживачів освітніх послуг. Разом із цим, зміст освітніх компонентів стейкхолдерами
детально не вивчався, пропозиції не надавались (Зустріч 5).

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

У КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» на ОПП «Освітній менеджмент у
педагогічних системах» на момент проведення акредитаційної експертизи не здійснювався випуск магістрів. Під час
резервної зустрічі з ЕГ гарант програми повідомив, що планується проведення зустрічей, опитувань та інших заходів
для збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників ОПП.

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

Для здійснення внутрішнього моніторингу якості освіти у ЗВО працює Центр забезпечення якості освіти
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/tsentr-zabezpechennya-yak.html . До самостійно виявлених недоліків у діяльності з
реалізації ОПП ЗВО відносить відсутність аудиторії для самопідготовки, незрозумілість вимог окремих науково-
педагогічних працівників, недосконалість процедури перевірки академічних текстів на плагіат. Ці недоліки були
виявлені при опрацюванні побажань здобувачів вищої освіти та самостійно усунені ЗВО. Так, було виділено та
обладнано приміщення для самопідготовки, розроблено та оприлюднено силабуси обов’язкових і вибіркових
освітніх компонентів, затверджено Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_akd_plag.pdf . Здобувачі вищої
освіти та адміністративний персонал підтвердили зазначені відомості під на фокус-групах (Зустріч 4, 6). Разом з тим,
внутрішні система забезпечення якості освіти Академії за ОПП “Освітній менеджмент у педагогічних системах” не
акцентує увагу на покращенні ОК. Докази: виявлені недоліки у РП ОК мають системний характер і у 2020/2021 н.р. і
у 2021/2022 н.р.: РП “Методологія і організація науково-педагогічних досліджень” - зміст ОК визначає література
1978,1979,1983, 1989рр.; інформаційні ресурси не сприяють інтернаціоналізації освіти
.https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/12986/730595/sitepage_48/files/pso_rp_metod.pdf Методичні
рекомендації до самостійної роботи та семінарських/практичних занять , РП“Сучасна педагогіка” - здобувачі за цією
програмою конспектують та аналізують документи, які вже не діють в Україна (Державна націогальна програма
“Освіта”, Закон України Про загальну середню
освіту)https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/12986/730595/sitepage_48/files/mr_sp_1.pdf
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/12986/730595/sitepage_48/files/rpnd_sp_1.pdf РП “Інноваційна
освітня діяльність” - здобувачі також вивчають закони, які вже не діють, наприклад Закон Про загальну середню
освіту, здобувачам пропонується вид роботи, який не корелюється з осучасненням освіти як законспектувати
“нормативні документи про здійснення інноваційної освітньої діяльності”. І такий вид роботи має місце практично у
всіх РП. РП “Менеджмент освіти” за змістом модулів практично ідентична РП “Осіітній менеджмент” за ОПП
“Педагогіка середньої освіти”https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-
distsiplin-2021-2022-nr-1.html

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 ОПП «Освітній менеджмент у педагогічних системах» здійснюється вперше. На момент проведення
акредитаційної експертизи зазначеної програми у КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної
ради» не завершено акредитацію інших освітніх програм.

7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.
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Відповідно до п. 3.1 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в КЗВО «Одеська академія
неперервної освіти Одеської обласної ради»
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_sust_zao.pdf система
внутрішнього забезпечення якості передбачає п’ять організаційних рівнів: перший – учасники освітнього процесу;
другий рівень освітньої програми – гаранти освітніх програм, кафедри, робочі групи освітніх програм; третій рівень
– відділ освітньо-наукової підготовки, консультативні органи роботодавців; четвертий рівень –
загальноакадемічних підрозділів – центр забезпечення якості освіти, загальноакадемічні підрозділи, залучені до
реалізації системи внутрішнього забезпечення якості; п’ятий рівень – ректор, проректори, Вчена рада Академії.
Здобувачі вищої освіти залучаються до ВЗЯО через участь в опитуваннях та внесення пропозицій щодо покращення
ОПП через органи студентського самоврядування. Гаранти ОП, кафедри, робочі групи ОП, представники
роботодавців, викладачі забезпечують реалізацію та поточний моніторинг ОП. Відділ освітньо-наукової підготовки
впроваджує та адмініструє ОП. Центр забезпечення якості освіти, підрозділи, залучені до реалізації системи
внутрішнього забезпечення якості - здійснюють внутрішні експертизи ОП, моніторинг якості освітньої діяльності
Академії, формують рекомендації щодо прийняття загальних рішень. Ректор, проректори, Вчена рада Академії
ухвалюють загальні рішення щодо забезпечення якості освіти, затверджують нормативні акти, програми дій щодо
ВЗЯО, приймають рішення про затвердження та закриття ОП. Загалом, під час інтерв’ювання здобувачі вищої
освіти, академічний персонал та адміністрація КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»,
демонстрували розуміння важливості підтримання й удосконалення якості освіти (Зустріч 2, 3, 4, 6, 7, Резервна); в
Академії триває робота з формування культури якості освіти. НПП та здобувачі розуміють необхідність покращення
якості освіти. Разом з тим, ЕГ констатує, що мають місце недоліки у системі контролю та моніторингу змістової
складової ОПП

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Підтримання тісних зв’язків зі стейкхолдерами, а також зацікавленість здобувачів та представників органів
студентського самоврядування у забезпеченні якості ОП.

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

Система внутрішнього забезпечення якості освіти лише частково спроможна самостійно виявити та усунути
недоліки змістової складової ОПП (Див. Критерій 2; Підкритерій 8.5). Відсутня практика залучення роботодавців до
оновлення змісту ОК ОПП. Відсутнє оприлюднення інформації про результати анкетування роботодавців, щодо
змістовного наповнення ОПП Рекомендації: формалізувати систему оприлюднення інформації про результати
анкетування роботодавців щодо змістовного наповнення ОП, систему моніторингу змістової складової ОПП та
посилити контроль за нею.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОПП в цлому відповідає своїми якісними характеристиками за окремими підкритеріями критерію 8, але має окремі
недоліки. Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОПП відбувається згідно із визначеною
політикою Академії; думка здобувачів враховується при перегляді/оновленні ОПП; співпраця із роботодавцями має
сталий характер. Водночас, система забезпечення якості освіти Академії не завжди забезпечує вчасне реагування на
виявлені недоліки в ОПП. Відтак, є потреба у вдосконаленні системи моніторингу змістової складової ОПП та
посиленні контролю за нею; системи оприлюднення інформації про результати анкетування роботодавців щодо
змістовного наповнення ОПП. Ураховуючи сильні сторони ОПП, її часткову відповідність підкритеріям Критерію 8
та наявні недоліки, експертна група дійшла висновку, що ОПП «Освітній менеджмент у педагогічних системах» та
освітня діяльність КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» за цією програмою
відповідають рівню В за Критерієм 8.

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
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програми.

ЕГ встановлено, що правила і процедури, які регулюють права та обов‘язки учасників освітнього процесу визначені
у ЗВО зокрема такими нормативними документами: - Положення про організацію освітнього процесу у
Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради" - Положення про
порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія
неперервної освіти Одеської обласної ради" - Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в
освітній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу Комунального закладу вищої освіти "Одеська
академія неперервної освіти Одеської обласної ради" - Положення про рейтингове оцінювання професійної
діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія
неперервної освіти Одеської обласної ради" - Кодекс академічної доброчесності учасників освітнього процесу
Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» тощо. Повний
перелік та тексти нормативних актів розміщені на офіційному сайті КЗВО «Одеська академія неперервної освіти
Одеської обласної ради» за посиланням https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/calls.html та є загальнодоступними. Під
час зустрічей ЕГ з фокус-групами академічного персоналу (Зустріч 2), здобувачів вищої освіти (Зустріч 3),
представників студентського самоврядування (Зустріч 4), допоміжних служб (Зустріч 7) було з’ясовано, що учасники
освітнього процесу, загалом, орієнтуються у змісті своїх прав і обов’язків, знають, яким чином ознайомитись із
відповідними документами й дотримуються їх.

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.

На офіційному веб-сайті КЗВО "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради" у розділі «Громадське
обговорення освітніх програм» проект освітньої програми оприлюднюється заздалегідь за посиланням:
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/gromadske-obgovorennya-os.html На веб-сторінці доступне посилання, що веде до
електронної форми для пропозицій стейкхолдерів по вдосконаленню ОПП.

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.

На офіційному веб-сайті КЗВО "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради" у розділі
«Магістратура, аспірантура» за відповідними посиланнями https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/magistratura.html
розміщені опис та зміст ОПП, що акредитується, силабуси вибіркових дисциплін, навчальні плани. Силабуси
обов’язкових компонентів та їх методичне забезпечення розміщені на сторінці кафедри педагогіки та освітнього
менеджменту за посиланням https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-
distsiplin-2021-2022-nr-1.html Відомості про освітню програму, її цілі, очікувані результати навчання та компоненти
наявні на офіційному веб-сайті КЗВО "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради" в обсязі,
достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та суспільства.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Чіткі, зрозумілі й доступні норми, що регулюють права та обов’язки учасників освітнього процесу, які діють в
Академії; вчасне оприлюднення на веб-сайті ЗВО інформації стосовно ОП та її проектів в обсязі, достатньому для
інформування відповідних зацікавлених осіб.

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

У вільному доступі ЗВО не оприлюднюється таблиця пропозиції після закінчення громадського обговорення
проєктів ОПП. Рекомендації: з метою гарантування можливості для стейкголдерів подавати свої пропозиції та
зауваження до відповідних проєктів ОПП на сайті Академії оприлюднювати таблицю пропозицій після закінчення
громадського обговорення проєктів ОПП.

Рівень відповідності Критерію 9.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

В цілому відповідає критерію 9. Встановлені ЕГ недоліки можуть бути усунені шляхом збільшення обсягу подання
інформації на сторінці тієї частини електронного ресурсу, яка присвячена громадському обговоренню ОПП.

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 E

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 умовна (відкладена) акредитація.

Додатки до звіту:

Сторінка 24



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

Крупенина Наталія Анатоліївна

Члени експертної групи

Почуєва Ольга Олексіївна

Черниш Наталія Андріївна
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