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ПОПЕРЕДНІ ПІДСУМКИ ПІДГОТОВКИ ДО АКРЕДИТАЦІЇ 
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В 2022 РОЦІ 

 

 

 Згідно з планом проведення акредитацій на 2021/2022 навчальному 

році було заплановано акредитацію двох освітніх програм зі спеціальності 

101 «Екологія»: ОПП «Екологія та охорона довкілля» для початкового 

(короткого) РВО «молодший бакалавр», ОНП «Екологічні аспекти 

природокористування» для РВО «доктор філософії». Дати проведення 

акредитації, а точніше завантаження звіту самоаналізу та переліку 

документів згідно із затвердженим графіком – до 28 березня 2022 р. для РВО 

«молодший бакалавр» і до 19 квітня 2022 р. для РВО «доктор філософії».  

 Контингент студентів для РВО «молодший бакалавр» сьогодні складає 

3 студенти ІІ року навчання і 9 студентів І року навчання (в т.ч. 5 студентів 

бюджетної форми навчання). Для РВО «доктор філософії» на даний час 

контингент такий: 1 аспірант 4 року навчання (Михайленко В.І.), 1 аспірант 3 

року навчання (Захарченко Є., Деревенська О.В. (у декретній відпустці), 2 

аспіранти 2 року навчання (Наконечна Ю.О., Караулов В.).     

Протягом вересня-першої половина жовтня була проведена попередня 

робота зі студентами І-ІІ курсів денної форми навчання РВО молодший 

бакалавр, а також досягнути попередні домовленості з роботодавцями щодо 

участі у проведені процедури акредитації освітніх програм. 

На даний час підготовлено і буде доопрацьовано з урахуванням 

подальших термінів: 

1) протоколи засідань проектних груп і групи забезпечення 

спеціальності; 

2) рецензії роботодавців на ОПП та ОНП (ТОВ «Укрекопром», 

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон ОМР, Департамент 

екології та природних ресурсів Одеської ОДА, Інженерно-технологічний 

інститут «Біотехніка»); 

3) силлабуси навчальних дисциплін (доопрацьовуються силлабуси для 

ОПП «Екологія та охорона довкілля» РВО «молодший бакалавр» з 

урахуванням змін, внесених до ОПП згідно з рішенням Вченої ради ОДЕКУ 

від 30.09.2021 р.); 

4) програми навчальних практик; 

5) документи про участь викладачів у міжнародних проектах; 

6) перелік наукових робіт викладачів групи забезпечення спеціальності; 

7) залучення роботодавців до навчального процесу, в т.ч. 

стажування викладачів; 

8) документи про підвищення кваліфікації викладачів; 



9) є відповідні документи про нарахування студентами кредитів про 

за різні види діяльності, окрім навчальних досягнень; 

10) відомості щодо відповідності тем аспірантів опублікованим 

працям керівників (для ОНП «доктор філософії»); 

11) презентації дослідницьких досягнень при вступі до аспірантури 

(для ОНП «доктор філософії»); 

12) проект листа самооцінки для ОПП «Екологія та охорона 

довкілля» РВО «молодший бакалавр»; 

13) перелік обладнання, яке використовується в освітньому процесі. 

 

Також частково підготовлено або знаходиться на доопрацюванні: 

1) результати опитування студентів; 

2) каталог вибіркових дисциплін; 

3) порт-фоліо кафедри екології та охорони довкілля (готово і буде 

розміщено на сайті з затвердженням відповідної форми); 

4) форма для обговорення програм. 

 

Внесенні необхідні доповнення та доопрацювання до пакету документів 

щодо роботи Ради роботодавців Одеського державного екологічного 

університету. 

Основна частина роботи з безпосередньої підготовки до акредитації 

здобувачів вищої освіти, роботодавців, науково-педагогічних працівників та 

інший склад співробітників, що забезпечують освітній процес запланована на 

початок другого семестру поточного 2021/2022 навчального року.  

 

 

 


