
До Вченої ради 30.09.2021 р. 

 

Про підсумки акредитації освітніх програм у 2020-21 навчальному році 

 

У 2020-21 навчальному році Національне агентство із забезпечення якості 

освітньої діяльності акредитувало 8 освітніх програм університету: 

– 3 програми бакалаврського рівня вищої освіти: 

   «Гідрометеорологія», 

   «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних 

Сил України», 

   «Сталий туризм» (повторно); 

– 4 програми магістерського рівня вищої освіти: 

   «Агрометеорологія», 

   «Гідрологія і комплексне використання водних ресурсів», 

   «Метеорологія і кліматологія», 

   «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних 

Сил України»; 

– 1 програма освітньо-наукового рівня вищої освіти: 

   «Оптика і спектроскопія квантових систем». 

ОП «Сталий туризм» акредитувалась в ГЕР «24 Сфера обслуговування», 

решта – в ГЕР «10 Природничі науки». Відповідно, рекомендації з подальшого 

удосконалення освітніх програм надавали зазначені ГЕР. 

Результати акредитації є такими: 

– відмова в акредитації ОП «Сталий туризм»; 

– умовна акредитація (на 1 рік) ОП «Агрометеорологія» та «Організація 

метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України» (для 

бакалаврського рівня вищої освіти); 

– акредитація (на 5 років) решти ОП. 

Акредитація ОП «Оптика і спектроскопія квантових систем» ще триває. 

Рекомендації ГЕР можна поділити на три групи: 

1) Що не було зроблено, хоча в університеті є відповідна нормативна 

база, яка регламентує здійснення таких заходів. 

2) Що має бути зроблено в університеті найближчим часом. 

3) Що не може бути виконано або важко виконати з певних причин. 

 

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми 

Група 1: 

– Під час створення програми не були враховані, або недостатньо 

враховані, думка стейкхолдерів через обговорення (в тому числі й на 

офіційному веб-сайті університету), анкетування та рецензування ОП, досвід 

вітчизняних та закордонних університетів, регіональний контекст, розвиток 

галузі та напрямки розвитку університету. 

– В ОП (цілі, фокус, освітні компоненти) не відбиваються специфічні 

особливості спеціалізації та тенденції розвитку спеціальності. 

 



Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми 

Група 1: 

– Оптимізувати зміст та структуру ОП, забезпечивши структурно-логічну 

послідовність вивчення освітніх компонентів. 

– Зазначати в Додатку Г «Логічна послідовність освітніх компонентів» 

ОП усі освітні компоненти, в тому числі кваліфікаційні роботи, навчальні та 

виробничі практики, курсові проєкти та роботи. 

– В силлабусах навчальних дисциплін використовувати інформацію про 

послідовність вивчення освітніх компонентів, компетентності та результати 

навчання з освітніх програм. 

Група 2: 

– Формувати програмні компетентності та результати навчання, 

користуючись визнаними класифікаціями або Методичними рекомендаціями 

щодо розроблення стандартів вищої освіти. 

– Переробити процедуру формування здобувачами вищої освіти 

індивідуальної траєкторії навчання. 

– Створити по спеціальностях переліки вибіркових дисциплін з 

анотаціями. 

– Визначати в освітній програмі обсяг освітніх компонентів, в тому числі 

й вибіркових, в кредитах ЄКТС. 

– Розмістити посилання на силлабуси та навчально-методичні розробки 

кафедр на їхніх веб-сторінках. 

– Розпочати підготовку здобувачів вищої освіти за дуальною формою 

навчання. 

 

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів 

навчання 

Група 1: 

– Оновити зміст фахових вступних випробувань, розширивши перелік 

питань згідно нормативних фахових освітніх компонентів ОП попереднього 

рівня вищої освіти та списки рекомендованої літератури. 

Група 2: 

– Розробити Положення, яким буде повністю регулюватись визнання 

результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. 

– Активізувати внутрішню академічну мобільність здобувачів вищої 

освіти та забезпечити інформування здобувачів щодо такої можливості. 

– Активізувати академічну мобільність здобувачів вищої освіти в 

дистанційні формі. 

– Підвищити вагу коефіцієнту фахового вступного випробування для 

врахування особливості ОП. 

Група 3: 

– Активізувати міжнародну академічну мобільність здобувачів вищої 

освіти. 

 

 



Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою 

Група 1: 

– Здійснювати періодичний перегляд освітньої програми та модифікувати 

освітні компоненти ОП. 

Група 2: 

– Активізувати участь здобувачів вищої освіти у міжнародних проєктах. 

– Впроваджувати сучасні інтерактивні методи навчання (ділові ігри, 

кейсові ситуації, мінітренінги тощо) 

– Розробити силлабуси навчальних дисциплін з урахуванням сучасних 

методів навчання, новітньої рекомендованої літератури (за останні п’ять років). 

– Розміщати на офіційному веб-сайті результати опитування здобувачів 

вищої освіти. 

 

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та 

академічна доброчесність 

Група 1: 

– Здійснювати періодичний перегляд освітньої програми та модифікувати 

освітні компоненти ОП. 

– Сприяти збільшенню кількості публікацій результатів наукових 

досліджень викладачів та здобувачів вищої освіти у рецензованих виданнях 

високого рейтингу згідно спеціальності та/або фокусу ОП. 

Група 2: 

– Вжити заходів для проведення регулярних заходів (лекцій, семінарів, 

круглих столів тощо) з академічної доброчесності та її популяризації із 

залученням відповідних «зовнішніх» фахівців. 

– Створити Положення про механізм і процедуру вирішення 

різноманітних конфліктних ситуацій. 

– Формалізувати процедури перескладання здобувачами вищої освіти 

окремих модулів конкретних освітніх компонентів, умови зарахування 

навчального матеріалу пропущених занять та їх «відпрацювань» тощо. 

– Розробити та нормативно закріпити технологічні рішення закладу щодо 

протидії порушенням академічної доброчесності. 

Група 3: 

– Використовувати ліцензійні програмні продукти для перевірки на 

наявність текстових запозичень в усіх творах викладачів та здобувачів вищої 

освіти. 

– Для підвищення відповідальності студентів за оригінальність наукового 

дослідження у кваліфікаційній роботі доцільно використовувати переважно 

зовнішнє рецензування. 

 

Критерій 6. Людські ресурси 

Група 1: 

– Залучати до освітнього процесу роботодавців, професіоналів-практиків, 

експертів у відповідній спеціальності, в тому числі викладачів з іноземних ЗВО. 

– Сформувати комплексну дієву систему підвищення кваліфікації НПП та 



проходження стажування за напрямками діяльності у вітчизняних закладах і 

наукових установах. 

– Посилити публікаційну активність НПП відповідно до дисциплін, які 

вони забезпечують, зокрема у виданнях, які індексуються в міжнародних 

наукометричних базах даних (Scopus, Web of Sciences) та у фахових виданнях. 

– Актуалізувати інформацію по кожному з науково-педагогічних 

працівників щодо відповідності його академічної та професійної кваліфікації 

тим дисциплінам, які вони викладають на ОПП. 

– Спрямувати зусилля НПП на підготовку підручників та посібників для 

професійно-орієнтованих дисциплін ОП. 

– Вжити можливих заходів для активізації міжнародної співпраці (обміну 

досвідом). 

Група 2: 

– На сторінках кафедр офіційного веб-сайту університету надавати 

інформацію про викладача - наукові інтереси, доробок, публікації тощо. 

– Регулярно узагальнювати інформацію про підвищення кваліфікації 

викладачів із обов’язковою фіксацією сумарної кількості кредитів/годин. 

 

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси 

Група 1: 

– Забезпечити використання спеціалізованого програмного забезпечення. 

– Оновлювати сайт університету для розширення переліку інформації про 

ОП, а саме навчально-методичне забезпечення ОК, заходи, що реалізуються 

випусковими кафедрами, у т.ч. з інтернаціоналізації, можливості наукової 

роботи студентів тощо. 

Група 2: 

– Створити консультаційно-психологічний центр для здобувачів освіти та 

НПП; створити загальноуніверситетську постійнодіючу службу підтримки осіб 

з особливими потребами. 

– Переглянути та за потреби оновити Правила внутрішнього розпорядку. 

– Документально обґрунтувати платність надання частини послуг; внести 

зміни про безоплатність надання послуг у відповідні Положення. 

Група 3: 

– Привести доступ до всієї наявної інфраструктури до безоплатної 

системи. 

– Забезпечити безоплатне користування для здобувачів вищої освіти 

мережею Інтернет та пральними машинами в гуртожитку. 

– Найняти штатного психолога. 

 

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми 

Група 1: 

– Здійснювати процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 

ґрунтовного перегляду ОП згідно відповідних процедур та встановлених 

термінів Положень ОДЕКУ. 

– Активізувати участь здобувачів освіти в анкетуванні стосовно якості 



освітньої діяльності, запровадити практику оприлюднення результатів 

опитування щодо пропозицій з оновлення ОП на сайті інституту й кафедри та 

вдосконалити наповненістю змістовної інформації форму опитування. 

– Залучити до групи розробників ОП представників студентства та 

роботодавців. 

– Формалізувати співпрацю з роботодавцями в частині систематичного 

збору рецензій/відгуків та опитувань стосовно поточних варіантів ОП. 

– Враховувати зауваження і пропозиції, що висловлюються під час 

акредитацій інших освітніх програм. 

– Забезпечити збирання інформації щодо кар'єрного шляху випускників 

ОП. 

– Забезпечити системний контроль за якістю змісту та навчально-

методичних матеріалів дисциплін. 

– Посилити наукову складову кафедр, зокрема через відповідність 

публікацій НПП тематиці дисциплін, які вони викладають. 

– При наявності іноземних студентів розміщувати на сайті інформацію 

про ОП та освітній процес англійською мовою. 

Група 2: 

– Вдосконалити систему забезпечення якості освіти в ОДЕКУ, 

спрямованої на належне реагування виявлених недоліків в освітній діяльності з 

реалізації ОП. 

– Забезпечувати оперативне оприлюднення результатів опитувань усіх 

стейкхолдерів ОП на сайті. 

– Активізувати роботу з роз’яснення основних принципів академічної 

доброчесності, а також особливостей функціонування внутрішньої системи 

якості. 

– Нову версію ОП (удосконалену, модернізовану) представляти як новий 

окремий нормативний документ, затверджений відповідним чином згідно 

внутрішніх положень. 

 

Критерій 9. Прозорість та публічність 

Група 1: 

– Розміщувати на офіційному сайті ЗВО проєкт ОП не пізніше ніж за 

місяць до затвердження з метою отримання пропозицій від зацікавлених сторін. 

– Вносити після публічного обговорення зміни до ОП. 

– Розмістити на сайті ЗВО силабуси, робочі програми. 

– На веб-сторінках кафедр доцільно висвітлювати не лише напрями їх 

наукових досліджень та історію, а також інформацію про міжнародну 

активність, студентське життя, практики, зустрічі з експертами галузі, 

роботодавцями, відомими науковцями, тощо. 

– Розміщувати результати опитувань здобувачів у вільному доступі. 

– По можливості розробити гугл-форму для внесення пропозицій 

стейкхолдерів до проектів ОП та її навчального плану; вжити заходів щодо 

всебічного інформування стейкхолдерів щодо обговорення проекту ОП на 

наступний навчальний рік та розповсюдження поточної інформації щодо цього 



обговорення та пропозицій, що надаються. 

 

Група 2: 

– Своєчасно оприлюднювати на сайті всю інформацію, що стосується 

оновлення ОП, навчального плану, робочих програм (силабусів) навчальних 

дисциплін, внесених змін; анкетування та моніторингу щодо будь-яких питань, 

які впливають на якість освіти та всього освітнього процесу за ОНП. 

– Доповнити наповненість веб-сторінок, які стосуються ОП, зінтегрувати 

її з відповідними розділами сторінок факультетів, інституту або відділу 

аспірантури, забезпечити доступ до неї та ОК в два-три кліки або спростити 

пошук необхідних документів шляхом покращення навігації по сайту. 

– Сформувати особисті профілі викладачів на офіційному сайті ЗВО на 

сторінці ОП з інформацією про наукові, публікативні та кваліфікаційні 

здобутки викладачів. 

– Розмістити у відкритому доступі інформацію про дисципліни, що 

викладаються. 

 

Проект рішення 

 

1. Завідувачам кафедр, головам груп забезпечення спеціальностей, 

гарантам освітніх програм забезпечити організацію освітнього процесу з 

неухильним дотриманням чинної нормативної бази університету. 

2. Проректору з НМР подати на розгляд вченої раду у листопаді 2021 р. 

зміни до Положень університету з урахуванням рекомендацій Галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості освітньої 

діяльності. 

3. Кафедрі інформаційних технологій підготувати до 01.12.2021 р. 

пропозиції стосовно подання на офіційному веб-сайті інформації, яка 

рекомендована Галузевими експертними радами Національного агентства із 

забезпечення якості освітньої діяльності. 

 


