
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми 

 

В-GM-103 

Удосконалити практику системного обговорення якості освітньої програми із студентами, 

роботодавцями, експертами галузі, використовуючи різні формати (круглі столи, семінари, 

вебінари, анонімне анкетування, громадське обговорення, тощо), враховуючи при цьому 

вітчизняний та міжнародний досвід провадження освітньої діяльності. 

 

В-VGM-103 

Конкретизувати мету ОПП з урахуванням її «військової» специфіки, організувати системне 

залучення здобувачів вищої освіти та роботодавців до формування/перегляду цілей ОПП та її 

ПРН, посилити співпрацю з роботодавцями, зокрема у періодичному (принаймні щорічному) 

зборі та аналізі рецензій/відгуків від роботодавців на ОПП. 

 

В-ST-242 (2) 

1. Сформулювати чіткі цілі ОП, які будуть існувати у повній відповідності до стратегії ЗВО та 

корелювати з його місію,базуватись на крашему міжнародному та вітчізняному досвіді з 

розроблення аналогічних ОП; 2.Враховувати пропозиції та потреби зацікавлених в даній ОП 

сторін під час визначення цілей, освітніх компонентів, компетентностей та програмних 

результатів навчання, шляхом залучення до проектної групи та до розвитку ОП представників 

із числа здобувачів ВО та роботодавців; 3. Залучити здобувачів вищої освіти та роботодавців на 

етапі затвердження переліку обов'язкових та вибіркових дисциплін; 4. Проводити публічне 

обговорення ОП на офіційному сайті ЗВО, що надасть змогу отримати пропозиції від усіх 

зацікавлених сторін. 

 

М-А-103 

Рекомендовано: при черговому перегляді/оновленні ОПП врахувати тенденції розвитку 

спеціальності 103 Науки про Землю в цілому, а не тільки її окремого напрямку/підрозділа 

«Агрометеорології»; включити до ОПП освітні компоненти, які формують викладацькі 

компетенції у здобувачів вищої освіти; більш повно враховувати галузевий контекст шляхом 

розширення переліку відповідних фахових освітніх компонентів ОПП; посилити врахування 

регіонального контексту у обов’язкових освітніх компонентах ОПП, чіткіше і ширше окреслити 

коло проблем, для вирішення яких здійснюється підготовка фахівців за ОПП; вжити заходів 

щодо активізації міжнародної співпраці із закордонними університетами-партнерами для 

залучення на ОПП сучасних світових практик до формування цілей, ПРН та змісту освітніх 

компонентів за подібними освітніми програмами. 

 

М-G-103 

Під час перегляду ОПП, звернути увагу на формування освітніх компонентів, які забезпечують 

досягнення компетентностей і програмних результатів спеціалізації ОПП "Гідрологія та 

комплексне використання водних ресурсів", а також врахувати досвід вітчизняних і іноземних 

ОПП, про що наводити посилання на сайті. 

 

М-MK-103 

Доцільно виокремити власну фахову «нішу» ОП та не дублюватись в інших ОП спеціальності 

103 Науки про Землю Включити до ОПП освітні компоненти, які формують викладацькі 

компетенції у здобувачів вищої освіти; більш повно враховувати галузевий контекст шляхом 

розширення переліку відповідних фахових освітніх компонентів ОПП. 

 

М-VGM-103 

Забезпечувати реалізацію всіх трьох пріоритетних напрямків розвитку університету. 



Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми 

 

В-GM-103 

Оптимізувати зміст та структуру ОП, забезпечивши структурно-логічну послідовність вивчення 

ОК, зробити більш зручним для доступу електронний каталог вибіркових дисциплін, 

скоригувати перелік вибіркових дисциплін професійної підготовки з метою забезпечення 

реальної можливості здобувачам вищої освіти формування індивідуальної освітньої траєкторії, 

створити передумови для здійснення підготовки здобувачів за дуальною формою освіти. 

Передбачити виконання програм практики студентами, які на час її проходження знаходяться 

на інших видах стажування (в т.ч. і за кордоном) 

 

В-VGM-103 

Оновити текст ОПП, зокрема у переліку освітніх компонентів ОПП визначити форму контролю 

та обсяг в кредитах ЄКТС, виправити матрицю відповідності програмних компетентностей 

компонентам ОПП та матрицю забезпечення програмних результатів навчання відповідними 

компонентами ОПП відповідно до методичного забезпечення дисциплін (зокрема робочих 

програм/силабусів), у структурно-логічній схемі відобразити фактичні зв’язки між окремими 

компонентами та із практичною підготовкою і підсумковою атестацією та місце вибіркових 

компонентів; розширити рекомендований перелік вибіркових дисциплін для повноцінної 

вибірковості за ОПП; по можливості переглянути розподіл кредитів ЄКТС за обов’язковими та 

вибірковими дисциплінами на ОПП для досягнення більш рівномірного навантаження 3-6 

кредитів ЄКТС на освітній компонент. 

 

В-ST-242 (2) 

1. Забезпечити чітку логічну структуру реалізації змісту ОП щодо переліку основних та 

вибіркових ОК та послідовності їх реалізації, забезпечити кореляцію ОК із комптентностями та 

програмними результатами навчання, так як частина ОК не забезпечує ПРН та окремі 

компетентності; 2. Переробити матрицю відповідності ПРН з метою узгодження усіх ОК та 

відобразити це в ОП та методичному забезпеченні дисциплін; 3. Провести в ОП поділ 

дисциплін на загальні і спеціальні ; 4. Зазначити в ОП місце та зв'язок практик, атестаційного 

екзамену, підготовки та написання кваліфікаційної роботи у матриці зв'язку та розробити повну 

структурно-логічну схему ОК ОП; 5. Переробити структуру ОП у відподності до можливості 

формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача ВО, яка на сьогоднішній день не 

відповідає вимогам ст. 63 ЗУ "Про вищу освіту"; 6. Привести обсяг освітньої програми та 

окремих ОК у кредитах ЄКТС у відповідності до досягнення цілей та програмних результатів 

навчання; 7. Зазначити в структурі ОП вимоги до внутрішнього забезпечення якості освіти; 8. 

Розмістити силабуси ОК у вільному доступі на офіційному сайті ЗВО. 

 

М-А-103 

Рекомендовано: привести зміст ОПП у відповідність предметній області спеціальності 103 Наук 

про Землю, визначеній стандартом вищої освіти другого (магістерського) рівня за 

спеціальністю 103 Науки про Землю та Постановою КМУ № 53 від 01.02. 2017 р.; внести зміни 

в ОПП, у т.ч. вказати в переліку освітніх компонентів форму контролю та кількість кредитів 

ЄКТС, а також розподіл вибіркових дисциплін по семестрах, розширити перелік освітніх 

компонентів та привести його у відповідність до ПРН; узгодити силабуси освітніх компонентів 

та текст ОПП; забезпечити відкритий доступ до навчально-методичного забезпечення освітніх 

компонентів ОПП на сайті кафедри агрометеорології та агроекології для усіх стейкхолдерів; 

привести процедуру вибору дисциплін та участь у ній здобувачів вищої освіти у відповідність 

задекларованій у нормативних документах ЗВО; забезпечити здобувачам вищої освіти 

задекларовану в програмі Виробничої практики можливість вибору місця її проходження; 

розширити спектр soft skills, зокрема, тих, що дають змогу випускникам ЗВО бути успішними 

на своєму майбутньому робочому місці; розглянути можливість додаткового включення до 

ОПП освітніх компонентів гуманітарного та суспільствознавчого спрямування, зокрема, таких, 

що формують викладацькі компетенції. 



 

М-G-103 

Посилити організаційну роботу і виконавчу дисципліну з удосконалення навчально-

методичного забезпечення освітнього процесу: переглянути ОК, К, ПРН. Розробити робочі 

програми дисциплін ОПП та анотації вибіркових дисциплін. Переглянути логічну схему 

послідовності вивчення дисциплін з урахуванням блоків – вибіркові дисциплін (блок 1, блок 2 

тощо та збільшити їх кількість). За допомогою освітніх компонентів забезпечити досягнення 

компетентностей і програмних результатів спеціалізації " Гідрологія та комплексне 

використання водних ресурсів". Розробити методичне забезпечення ОПП англійською мовою. 

Посилити роботу з забезпечення наукової діяльності здобувачів ОПП. Розпочати роботу 

дуальної форми підготовки здобувачів. 

 

М-MK-103 

Врахувати у структурно-логічній схемі та матриці курсовий проєкт та виробничу практику. 

Доповнити НП переліком вибіркових дисциплін з погодинним розподілом навчального 

навантаження. Розмістити силабуси або РП навчальних дисциплін у відкритому доступі, 

оскільки назви обов’язкових ОК не завжди підтверджують заявлені ПРН, наприклад, чи ОК03 

може сформувати ПР 01, ПР 07, ПР09 підтвердити може лише силабус. Надати у відкритий 

доступ (окрім репозитарію) навчально-методичні матеріали дисциплін. 

 

М-VGM-103 

Для забезпечення формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів шляхом вибору 

дисциплін, розширити їх перелік за рахунок включення освітніх компонентів з інших ОП. 2. 

Для забезпечення системності та ідентичності під час опису програмних результатів навчання 

та освітніх компетентностей у оновленій версії ОП доцільно використовувати чинні "Методичні 

рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти"  чи скористатися однією із визнаних 

класифікацій, наприклад за авторством Б. Блума, що точно дозволить скоротити їхню 

необґрунтовано велику кількість. 



Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання 

 

В-GM-103 

Активізувати внутрішню та міжнародну академічну мобільність здобувачів вищої освіти 

шляхом їх інформування та заохочення, створити умови визнання результатів навчання 

отриманих у неформальній освіті, та забезпечити інформування здобувачів щодо таких 

можливостей. 

 

В-VGM-103 

Активізувати роботу щодо популяризації внутрішньої та міжнародної академічної мобільності, 

зокрема через програми студентських обмінів між ЗВО України на базі попереднього укладення 

двосторонніх договорів; популяризувати серед здобувачів вищої освіти за ОПП можливості та 

перспективи визнання результатів неформальної освіти. 

 

В-ST-242 (2) 

1. Врахувати правилах прийому на навчання з врахуванням особливостей даної освітньої 

програми, зазначаючи та оприлюднюючи усі наявні конкурсні пропозиції з даної ОП на 

офіційному сайті ЗВО; 2. Підвищити рівень обізнаності здобувачів ВО щодо можливостей 

участі у програмах академічної мобільності; 3. Розробити положення ЗВО щодо визнання 

результатів неформальної освіти в рамках даної ОП. 

 

М-А-103 

Рекомендовано: для врахування особливості самої ОПП під час прийому на навчання 

підвищити вагу коефіцієнту фахового випробування; допрацювати Положення про академічну 

мобільність студентів та аспірантів ЗВО в частині механізму, процедури та правил визнання 

результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, а також популяризації цієї 

мобільності; розробити спеціальний нормативний документ ЗВО, яким буде повністю 

регулюватись визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. 

 

М-G-103 

Розробити внутрішній нормативний документ, що регулює визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті, згідно вимог МОН України. 

 

М-MK-103 

Оновити списки рекомендованої літератури для вступного випробування для визначення рівня 

обізнаності вступників про новітні досягнення в професійній сфері. Зважаючи на те, що ОДЕКУ 

має широкі можливості міжнародної співпраці за договорами та грантами, використати їх для 

реалізації права студентів на академічну мобільність. Використати досвід інших унверситетів 

України, для створення Положення про визнання результатів навчання, отриманих у 

неформальній освіті. 

 

М-VGM-103 

В умовах карантинних обмежень доцільно ширше використати систему дистанційної освіти для 

реалізації права курсантів на академічну мобільність. 



Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою 

 

В-GM-103 

Для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти полегшити доступ 

на сайті Університету до каталогу вибіркових дисциплін; забезпечити публічний доступ до 

силабусів ОК, посилити академічну мобільність студентів шляхом залучення їх до міжнародних 

або національних семестрових програм академічної мобільності, програм подвійного диплому, 

участі у грантах. 

 

В-VGM-103 

Вжити заходів для підвищення рівня академічної (у т.ч. міжнародної) мобільності здобувачів 

вищої освіти за ОПП та залучення усіх учасників навчального процесу до грантових проектів, а 

також активізувати співпрацю з вітчизняними та зарубіжними ЗВО, у тому числі військовими, 

щодо можливості спільної участі в таких проектах. 

 

В-ST-242 (2) 

1. Забезпечити практичну реалізацію форм та методів навчання, що зазначені у матриці 

відповідності, задля уникнення уніфікації цих форм та методів для усіх освітніх компонент; 2. 

Надати всім учасникам освітнього процесу можливості своєчасно отримувати доступну та 

зрозумілу інформацію щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та 

критеріїв оцінювання в межах окремих ОК; 3.Наповнити платформу "Е-навчання" всією 

необхідною інформацією для забезпечення навчання та викладання та оприлюднити на сайті 

інформацію про навчальни программи або сілабуси; 4. Залучати здобувачів ОП до академічної 

мобільності, пов'язати реалізацію ОП з інтернаціоналізацією. 

 

М-А-103 

Рекомендовано: вжити заходів щодо активізації участі здобувачів вищої освіти у міжнародних 

проєктах, зокрема, через академічну мобільність; налагодити дієву систему опитування 

здобувачів вищої освіти конкретних освітніх програм ЗВО щодо їх задоволеності методами 

навчання та викладання із обов’язковим обговоренням результатів аналізу таких опитувань на 

засіданнях профільних кафедр; також у зв’язку з сучасним переоснащенням вітчизняної 

гідрометеорологічної служби (впровадженням новітньої (американської) бази спостережень 

надзвичайних погодних явищ) внести відповідні доповнення/оновлення до освітніх 

компонентів ОПП. 

 

М-G-103 

З метою повного забезпечення реалізації студентоцентрованого підходу та принципів 

академічної свободи рекомендуємо впроваджувати сучасні інтерактивні методи навчання 

(ділові ігри, кейсові ситуації, мінітренінги тощо). Розробити робочі навчальні програми з 

урахування сучасних методів навчання, новітньої рекомендованої літератури та законодавчо-

нормативної бази в сфері управління водними ресурсами та комплексного їх використання. 

 

М-MK-103 

Розміщувати на сайті ЗВО, Гідрометеорологічного інституту чи сторінці кафедри аналіз 

результатів опитування студентів. 

 

М-VGM-103 

Доповнити списки рекомендованих джерел для вивчення ОК літературою за остані 5 років для 

доведення до студентів наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі. 



Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна 

доброчесність 

 

В-GM-103 

Використовувати ліцензійні програмні продукти для перевірки на наявність текстових 

запозичень; Чітко прописати механізм і процедуру вирішення конфліктних ситуацій у 

нормативних документах ОДЕКУ. 

 

В-VGM-103 

Активізувати та зробити регулярними в ЗВО просвітницькі заходи з популяризації академічної 

доброчесності (семінари, тренінги, наради, круглі столи тощо) для здобувачів вищої освіти. 

 

В-ST-242 (2) 

1.Застосовувати для перевірки бакалаврських робіт наявну в університеті програму виявлення 

плагіату, яку наразі використовують для перевірки лише магістерських робіт; 2.Підвищити 

активність в імплементації принципів академічної доброчесності. 

 

М-А-103 

Рекомендовано: додати до локальної нормативної та/або навчально-методичної бази ЗВО 

порядок перескладання здобувачами вищої освіти окремих модулів конкретних освітніх 

компонентів, умов зарахування навчального матеріалу пропущених занять, їх «відпрацювань» 

тощо; вжити заходів для проведення регулярних загально університетських заходів (лекцій, 

семінарів, круглих столів тощо) з популяризації академічної доброчесності із залученням 

відповідних «зовнішніх» фахівців. 

 

М-G-103 

Для формування чіткої і зрозумілої політика академічної доброчесності, що послідовно 

дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під час реалізації освітньої програми, 

рекомендуємо удосконалити нормативну базу закладу з цього питання та посилити роботу з 

популяризації академічної доброчесності через імплементацію цієї політики у внутрішню 

культуру якості. Розробити та нормативно закріпити технологічні рішення закладу щодо 

протидії порушенням академічної доброчесності. 

 

М-MK-103 

Для забезпечення своєчасного інформування студентів про форми і засоби контролю знань, 

форми атестації, правила проведення контрольних заходів, слід розмістити у вільному доступі 

(окрім репозитарію) на сайті робочі програми навчальних дисциплін та їх силабуси. 

Запровадити практику проведення регулярних загально університетських заходів з 

популяризації академічної доброчесності, наприклад, із залученням представників компаній – 

розробників програм з перевірки наявності плагіату в роботах. Для уникнення конфлікту 

інтересів , визначити незалежну особу для перевірки кваліфікаційних робіт на плагіат. Для 

об’єктивності оцінюваня всіми стейкхолдерами процесу і результатів навчання доцільно 

проводити регулярне анкетування і оприлюдення аналізу його результатів. 

 

М-VGM-103 

Для підвищення відповідальності студентів за оригінальність наукового дослідження у 

кваліфікаційній роботі доцільно використовувати переважно зовнішнє рецензування. 



Критерій 6. Людські ресурси 

 

В-GM-103 

З метою покращення практичних навичок здобувачів вищої освіти підтримувати на належному 

рівні залучення професіоналів-практиків до проведення аудиторних занять; НПП спрямувати 

зусилля на підготовку підручників та посібників для дисциплін, які є професійно-

орієнтованими; розширювати практику міжнародних стажувань НПП, що викладають на ОП; 

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. 

 

В-VGM-103 

Актуалізувати інформацію по кожному з науково-педагогічних працівників щодо відповідності 

його академічної та професійної кваліфікації тим дисциплінам, які вони викладають на ОПП; 

оновити та актуалізувати методичне забезпечення за даною ОПП; спрямувати зусилля НПП на 

підготовку підручників та посібників для дисциплін ОПП, які є професійно-орієнтованими; 

підвищити публікаційну активність викладачів (і в першу чергу, НПП кафедри військової 

підготовки ЗВО) у провідних фахових виданнях та виданнях, що індексуються у провідних 

міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science; вжити можливих заходів для 

активізації міжнародної співпраці (обміну досвідом), академічної мобільності викладачів 

кафедри військової підготовки ЗВО; організувати залучення представників роботодавців та 

професіоналів-практиків, у тому числі, по можливості іноземців, до проведення аудиторних 

занять на ОПП на регулярній основі. 

 

В-ST-242 (2) 

1. Рекомендовано підсилити науково-викладацький склад випускової кафедри НПП з базовою 

туристичною освітою, здосвідом професійної діяльності у сфері туризму, з науковими 

ступенями доктора чи кандидата наук; 2. Рекомендовано підсилити наукову діяльність на ОП 

шляхом активізації публікацій усіх НПП,що залучені до реалізації ОП, у міжнародних 

наукометричних базах Scopus та Web of Science а також, максимально наблизити тематику 

статей у фахових виданнях, монографій та навчальних посібників до змісту ОК, які 

викладаються НПП; 3. Підвищити рівень задіяності роботодавців, професіоналів-практиків, 

експертів галузі в аудиторних заняттях студентів. 

 

М-А-103 

Рекомендовано: вжити заходів щодо оперативного і максимально повного висвітлювати 

поточних подій на сайті ЗВО; регулярно узагальнювати інформацію про підвищення 

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

 

М-G-103 

Посилити роботу з формування постійно діючої системи долучення професіоналів-практиків, 

експертів галузі, представників роботодавців до реалізації ОПП шляхом залучання їх до 

аудиторних занять. 

 

М-MK-103 

І надалі сприяти професійному зростанню викладачів. 

 

М-VGM-103 

Доцільно на сторінці кафедри сайту університету окрім прізвища, посади і фото надати 

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

здобувачам орієнтуватись в науковому полі кафедри і зважено обирати тематику наукового 

дослідження. 



Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси 

 

В-GM-103 

Зробити більш зручним на оновленому сайті Університету доступ до каталогу вибіркових 

дисциплін; прискорити розробку цілісного «Положення про порядок вирішення конфліктних 

ситуацій». 

 

В-VGM-103 

Переглянути та за необхідністю оновити Правила внутрішнього розпорядку ЗВО (2006 р.), 

висвітлювати на сайті ЗВО результати анкетування здобувачів вищої освіти з питань 

безпечності освітнього середовища для їх життя та можливості задовольнити їх потреби та 

інтереси, залучити штатного чи позаштатного психолога для надання відповідної підтримки 

здобувачам вищої освіти та НПП ЗВО, за можливістю забезпечити безоплатне користування 

для здобувачів вищої освіти мережею Інтернет та пральними машинами в гуртожитку ЗВО. 

 

В-ST-242 (2) 

1.Забезпечити можливість використовувати спеціалізоване програмне забезпечення в 

освітньому процесі при вивченні ОК; 2. Привести доступ до всієї інфраструктури, наявної у 

ЗВО до безоплатної системи або документально обґрунтувати платність надання частини 

послуг; внести відповідні зміни про безоплатність надання послуг у відповідні положення ЗВО; 

3. Налагодити роботу психологічної служби у ЗВО, найнявши штатного психолога. 

 

М-А-103 

Рекомендовано: вжити заходів щодо повної реалізації студентоцентрованого підходу, зокрема 

вільного і неупередженого формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої 

освіти, в умовах сильного інституту кураторства, що сформувався в ЗВО; по можливості 

створити загальноуніверситетську постійнодіючу службу підтримки (хоча б на волонтерських 

засадах) осіб з особливими потребами. 

 

М-G-103 

Рекомендуємо розробити внутрішній нормативний документ, який би відображав формування 

чіткої і зрозумілої політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних із 

сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією, які є доступними для всіх учасників 

освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми. 

Зразковість даного критерію підтверджується наявністю сучасної потужної матеріально-

технічної бази: наявність навчальної лабораторії метеорологічних спостережень, аналізу та 

обробки гідрометеорологічної інформації; наявністю центру прогнозів ОДЕКУ; наявність 

навчальної лабораторії екології рослин та ґрунтознавства. 

 

М-MK-103 

Використати оновлення сайту університету для розширення переліку надаваємої інформації про 

ОП, а саме: навчально-методичне забезпечення ОК, заходи, що реалізуються кафедрою, у т.ч. з 

інтернаціоналізації, можливості наукової роботи студентів тощо. 

 

М-VGM-103 

Підтримувати технічне супроводження навчального процесу на теперішньому рівні. 



Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми 

 

В-GM-103 

Продовжувати роботу щодо більш активного залучення здобувачів вищої освіти, викладачів, 

представників роботодавців до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших 

процедур забезпечення якості ОП. 

 

В-VGM-103 

Залучити до групи розробників ОПП представників студентства та роботодавців; 

формалізувати співпрацю з роботодавцями в частині систематичного збору рецензій/відгуків та 

опитувань стосовно поточних варіантів ОПП; враховувати зауваження і пропозиції, що 

висловлюються під час акредитацій інших освітніх програм у ЗВО; забезпечувати оперативне 

оприлюднення результатів опитувань усіх стейкхолдерів ОПП на сайті ЗВО. 

 

В-ST-242 (2) 

1. Забезпечити реалізацію визначених ОДЕКУ процедур розроблення, затвердження, 

моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми; 2. Нову версію ОП (удосконалену, 

модернізовану) представляти як новий окремий нормативний документ ЗВО, затверджений 

відповідним чином згідно внутрішніх положень (а не у вигляді наказів про внесення змін до ОП 

з констатацією фрагментів змін); 2. Залучати на системній основі здобувачів вищої освіти та 

інших стейкхолдерів (роботодавці, випускники) до періодичного перегляду ОП; 3. Забезпечити 

участь здобувачів вищої освіти в опитуваннях щодо якості реалізації ОП у кількості, яка буде 

відповідати репрезентативним результатам опитування; 4. Розміщувати результати опитувань 

здобувачів ВО (інших стейкхолдерів) у вільному доступі на сайті ЗВО; представляти на сайті 

результати обговорення змісту ОП та врахування пропозицій щодо удосконалення. 5. 

Забезпечити збирання інформації щодо кар'єрного шляху випускників даної ОП; 6. Забезпечити 

вчасне реагування на виявлені в ОП недоліки через систему забезпечення якості ВО в ЗВО; 7. 

Забезпечити системний контроль за якістю змісту та навчально-методичних матеріалів 

дисциплін; 8. Посилити наукову складову кафедри , зокрема через відповідність публікацій 

НПП тематиці дисциплін , які вони викладають. 8. Розробити та забезпечити реалізацію чіткого 

плану заходів з моніторингу та оцінювання якості складових освітнього процесу протягом 

навчального року. 9. Брати до уваги зауваження та рекомендації, отримані під час попередніх 

акредитацій; 10. Розвивати культуру якості та доброчесності ВО в рамках даної ОП. 

 

М-А-103 

Рекомендовано: вжити заходів задля активізації участі здобувачів вищої освіти в анкетуванні 

стосовно якості освітньої діяльності на ОПП. 

 

М-G-103 

Продовжувати роботу з формується культура якості та внутрішньої системи якості, що буде 

сприяти постійному удосконаленню освітньої програми та освітньої діяльності за цією 

програмою. Активізувати роботу роз’яснення основних принципів академічної доброчесності, а 

також особливостей функціонування внутрішньої системи якості. Розробити механізм, що 

забезпечує вчасне реагування на виявлені недоліки в освітній програмі або освітній діяльності з 

реалізації освітньої програми, а інформацію про цей процес постійно висвітлювати на сайті 

закладу. При наявності іноземних студентів розміщувати на сайті закладу інформацію про ОПП 

та освітній процес англійською мовою. 

 

М-MK-103 

Запровадити практику оприлюдення результатів опитування студентів щодо пропозицій з 

оновлення ОП на сайті інституту чи університету для стимулювання студентської активності в 

розвитку ОП. 
 

М-VGM-103 

Ширше популяризувати академічну доброчесність у ЗВО.



Критерій 9. Прозорість та публічність 

 

В-GM-103 

Розміщувати у вільному доступі інформацію щодо внесених змін, пропозицій та зауважень до 

ОП, забезпечити своєчасне оновлення, систематизацію інформації на сайті ЗВО та 

Гідрометеорологічного інституту; на вебсторінках 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. 

 

В-VGM-103 

Усунути недоліки оновленного сайту ЗВО в частині коректного функціонування усіх посилань 

(у т.ч. на інші кафедральні/інститутські ресурси) та розміщення ОПП і навчального плану, що 

містять останні актуальні зміни, з конкретними посиланнями на силабуси обов’язкових та 

вибіркових освітніх компонентів, розміщені в Репозитарії ЗВО. 

 

В-ST-242 (2) 

1. Розміщувати на офіційному сайті ЗВО проєкт ОП не пізніше ніж за місяць до затвердження з 

метою отримання пропозицій від зацікавлених сторін; 2. Вносити після публічного обговорення 

зміни до ОП; забезпечивши принципи прозорості та публічності для всіх груп стейкхолдерів; 3. 

Розмістити на сайті ЗВО силабуси, робочі програми та описи вибіркових дисциплін; 4. 

Сформувати особисті профілі викладачів на офіційному сайті ЗВО на сторінці ОП; 5. 

Розміщувати результати опитувань здобувачів у вільному доступі. 

 

М-А-103 

Рекомендовано: по можливості розробити гугл-форму для внесення пропозицій стейкхолдерів 

до проектів ОПП та її навчального плану; вжити заходів щодо всебічного інформування 

стейкхолдерів щодо обговорення проекту ОПП на наступний навчальний рік та 

розповсюдження поточної інформації щодо цього обговорення та пропозицій, що надаються. 

 

М-G-103 

Продовжити роботу з своєчасного оприлюднення на своєму офіційному вебсайті 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, вчасно реагувати на пропозиції, зауваження та побажання здобувачів 

ОПП і оприлюднювати цей процес на сайті закладу. Розміщувати на сайті закладу інформацію 

про ОПП та освітній процес англійською мовою. 

 

М-MK-103 

Рекомендація: спростити пошук необхідних документів на сайті університету шляхом 

покращення навігації по сайту Розмістити у відкритому доступі інформацію про дисципліни, 

що викладаються. 

 

М-VGM-103 

При переході на новий сайт доцільно забезпечити можливість автоматичного "перекидання" на 

старий сайт з повною інформацію про ОПП, а не у соцмережі. Оновлення інформації про 

наукові, публікативні та кваліфікаційні здобутки викладачів є необхідною складовою 

прозорості і публічності освітнього процесу. 


