
ЗВІТ 

про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 

 

 

Відомості про освітню програму, що акредитується 

 

Реєстраційний номер 

акредитаційної справи 

A-19-0219-201 

Назва ЗВО (ВСП ЗВО) Національний університет “Одеська юридична академія” 

ID ОП у ЄДЕБО 21986 

Назва ОП, рівень вищої 

освіти, галузь знань і 

спеціальність 

“Публічне управління та адміністрування”, другий 

(магістерський) рівень, 28 Публічне управління та 

адміністрування, 281 Публічне управління та адміністрування 

Посилання на відомості 

про самооцінювання ОП  

 

Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу 

 

Керівник експертної групи  

Члени експертної групи 
 

Залучений представник 

роботодавців  

- 

Спостерігачі - 

Дати виїзду до ЗВО  

Посилання на програму 

виїзду експертної групи до 

ЗВО 

 

Дата надходження звіту до 

Національного агентства 

15.12.2019 

Відомості щодо наявності 

зауважень ЗВО до звіту, 

посилання на них (за 

наявності) 

  

 

  

 

Чайковська Марина Петрівна, Прус Юлія Ігорівна (здобувач 
вищої освіти)

Смоленніков Денис Олегович

09-11 грудня 2019 р.

 

 

 

http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/samoanaliz_osvit_prog-pu_ta_admin.pdf

http://drive.google.com/file/d/1NV9yObRXDbHg6FMPQ8TQ-l6WaSjsfA5S/



1. Призначення звіту 

 

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої 

програми (ОП), що проводилася Національним агентством із забезпечення якості вищої 

освіти. 

 

Акредитація ОП є процедурою зовнішнього забезпечення якості, основною метою якої є 

отримання достовірної інформації про якість освіти за певною ОП, а також надання порад із її 

удосконалення. Процедура акредитації передбачає самооцінювання ОП, її оцінювання 

експертною групою, включаючи відвідування ЗВО, та прийняття рішення щодо акредитації 

Національним агентством. 

 

Процедура акредитації проводиться відповідно до Положення про акредитацію освітніх 

програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 р. № 977, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 8 серпня 2019 р. за № 880/3385. Для обґрунтування аналізу та 

розуміння змісту критеріїв експерти також ураховують затверджені Національним 

агентством інструктивні документи. 

 

Цей звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є 

систематизація отриманої інформації, її аналіз та безпосереднє оцінювання якості ОП. Звіт 

призначений як безпосередньо для ЗВО, так і для широкої громадськості. Він є публічним 

документом та буде оприлюднений на сайтах Національного агентства і ЗВО. Він також є 

підставою для прийняття подальших рішень галузевою експертною радою та Національним 

агентством. 

 

  



2. 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: 

 

☐ наявні 

 

 ☐ виявлення у поданих для акредитації документах недостовірних відомостей; 

 

☐ відмова ЗВО в допуску експертної групи до закладу вищої освіти під час виїзду на 

місце проведення експертизи, створення закладом вищої освіти перешкод для роботи 

експертної групи, інші протиправні або недобросовісні дії ЗВО, які унеможливили 

проведення акредитаційної експертизи; 

 

☐ встановлення на підставі поданих документів та/або під час виїзду до закладу вищої 

освіти достатніх підстав вважати, що освітній процес за освітньою програмою не 

здійснюється. 

 

☒ відсутні 

 

Обґрунтування (не більше 3000 символів) 

  
    

 
 

 

 

 

 

 

  

         
           

           
              

           
           

             
             

           

         
          

           
              

           
           

             
             

    

Акредитаційна експертиза в Національному університеті “Одеська юридична академія” була 
проведена повною мірою: документи, які були подані для акредитації, містили достовірну
інформацію; програма виїзду була завчасно підготовлена, погоджена та підписана зі сторони 
експертної групи - її керівником, зі сторони НУ “Одеська юридична академія” - ректором. Усі 
зустрічі згідно програми відбулись, адміністрація закладу вищої освіти та гарант освітньої 
програми максимально сприяли ефективній роботі експертної групи. Всі додаткові матеріали, які 
були запитані експертною групою, було надано на організаційній зустрічі з гарантом в паперовому 
вигляді. У експертної групи немає жодних підстав вважати, що освітній процес за освітньою 
програмою «Публічне управління та адмініструванння» не здійснюється.



3. Резюме 

 

У цьому розділі експерти викладають свої загальні враження про ОП, найголовніші висновки 

щодо відповідності Критеріям акредитації, підсумок сильних сторін та позитивних 

практик, а також слабких сторін програми і рекомендацій з їх удосконалення. Резюме має у 

конденсованому вигляді відображати зміст звіту; читач повинен бути спроможним 

зрозуміти загальні висновки експертної групи, прочитавши цей розділ. 

 

 

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
      
          

           
         
        

        
      

           
       

        
        

        
         

          
        
         
        

         
        

          
        

        
         

        
       

        
         

           
        

         
        
       

ОП “Публічне управління та адміністрування” розроблена з урахуванням місії та основних 
положень Стратегічного плану розвитку НУ «Одеська юридична академія» на 2019-2026
роки. Цілі та програмні результати ОП визначаються з урахуванням галузевого та 
регіонального аспекту та вимог Національної рамки кваліфікацій. В цілому зміст ОП має 
логічну структуру, а освітні компоненти, включені до ОП, у сукупності дають можливість 
досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. Водночас матриці 
забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами ОП потребують 
доопрацювання, оскільки містить ряд невідповідностей. Провадження освітньої діяльності 
на ОП ведеться за декількома навчальними планами, які мають відмінності у переліку 
освітніх компонент (в тому числі, обов’язкового блоку). Існують окремі випадки, коли 
досягнення певного програмного результату навчання забезпечується лише одною 
обов’язковою компонентою. Вибір дисциплін вибіркового блоку на ОП здійснюється 
пакетним методом шляхом узгодження інтересів усіх представників академічної групи. 
Прийом на навчання за освітньою програмою відбувається в 4 структурних підрозділах, що 
може певною мірою заплутувати абітурієнтів. Наразі за ОП відсутня реальна практики 
кредитної академічної мобільності та визнання результатів неформальної освіти. Загалом 
академічна мобільність на ОП розвинута слабо, існують поодинокі приклади участі 
здобувачів чи академічного персоналу у програмах інтернаціоналізації освіти. Викладання 
на ОП відповідає вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної
свободи. Найрозповсюдженішою формою наукової діяльності серед здобувачів вищої освіти 
є написання тез. Здобувачі освіти та академічна спільнота розділяють принципи академічної 
доброчесності, наразі застосовуються різні інструменти перевірки робіт на наявність 
академічного плагіату. В університеті досягнуто високого рівня забезпечення освітньої 
програми людськими ресурсами. Водночас деяка інформація була подана не зовсім
коректно, а також потребує подальшого вдосконалення система стимулювання розвитку 
викладацької майстерності. Університет створює умови для реалізації ОП, досягнення 
заявленних цілей та очікуваних результатів, стан освітнього середовища та матеріально- 
технічних ресурсів знаходиться на високому рівні. В університеті розбудовується внутрішня 
система забезпечення якості, яка може та має бути покращена в частині забезпечення 
студентоцентрованого підходу шляхом систематичного врахування думок здобувачів освіти 
щодо викладання всіх освітніх компонент. Прозорість та публічність освітньої діяльності 
забезпечена в НУ “Одеська юридична академія”, адміністрація активно комунікує зі 
здобувачами освіти в соціальних мережах, розробляється новий офіційний сайт.



В НУ «Одеська юридична академія» розроблені та діють стратегічні документів, які 

визначають тенденції та завдання розвитку університету у середньостроковій перспективі. 

Існує розгалужена мережа комунікацій з представниками основних груп стейкхолдерів. 

При визначенні цілей та результатів навчання за ОП враховуються тенденції розвитку 

спеціальності та ринку праці Півдня України. Перевагами ОП є практична складова 

підготовки здобувачів вищої освіти протягом всього періоду навчання; спрямування 

компонент ОП на розвиток “soft skills” у здобувачів вищої освіти. Позитивним є наявність в 

НУ “Одеська юридична академія” відповідної нормативної бази щодо доступу до освітньої 

програми та визнання результатів, здобутих в інших закладах вищої освіти. Власне 

університет виступає майданчиком для низки заходів неформальної освіти, а здобувачі 

вищої освіти беруть активну участь в них. Сильною стороною ОП є активне впровадження 

в освітній процес студентоцентрованого підходу та забезпечення прав учасників освітнього 

процесу на академічну свободу. Крім того, позитивною практикою є всебічне 

інформування здобувачів освіти про зміст та програмні результати навчання на ОП. В 

університеті існують чіткі принципи та критерії оцінювання, процедури забезпечення 

об’єктивності контрольних заходів. Гнучкий та адаптивний вибір форм проведення 

контрольних заходів дозволяє викладачам врахувати специфіку курсу. Позитивною 

практикою виступає активна позиція та постійна участь студентського самоврядування у 

процесах моніторингу та контролю об’єктивності оцінювання, запобігання конфлікту 

інтересів. Принцип “fitness for purpose” переважно забезпечується на освітній програмі: 

чимало викладачів мають практичних досвід роботи за відповідними предметними 

галузями. Фінансове, матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення НУ 

“Одеська юридична академія” є зразковими. Надається безоплатний доступ здобувачам та 

академічному персоналу ОП до інформаційних ресурсів і відповідної інфраструктури. 

Загалом створено освітнє середовище, яке дозволяє всебічно задовольнити потреби та 

інтереси учасників освітнього процесу. Тісною є співпраця академічного персоналу з 

роботодавцями, які беруть участь у модернізації ОП. Також позитивним моментом є 

наявність сформованої культури якості в університеті, яка сприяє постійному 

вдосконаленню ОП. Основні положення, які регламентують освітню діяльність, а також 

права та обов’язки учасників освітнього процесу оприлюднені на офіційному сайті. Також 

на ньому розміщуються новини, здобутки університету, його викладачів та здобувачів 

вищої освіти, що може бути цікавим та корисним для стейкхолдерів. 

 

 

 

 

 

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення 

Було б доцільно залучати представників основних груп стейкхолдерів до процесу 

розроблення Стратегії розвитку університету та популяризації її змісту серед широкого 

загалу. Було б корисним формалізувати взаємодію з представниками основних груп 

стейкхолдерів та розширити форми взаємодії, у т.ч. за рахунок реалізації 

короткотермінових освітніх програм, спільних дослідницьких проєктів тощо. Експертна 

група рекомендує узгодити перелік дисциплін у навчальних планах, за якими здійснюється 

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик:



підготовка здобувачів за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування у 

різних структурних підрозділах університету. Також потребують модернізації відповідні 

матриці забезпечення програмних результатів навчання та програмних компетентностей 

відповідним компонентам освітньої програми. Було б доречно замінити пакетний підхід 

обрання вибіркових дисциплін індивідуальним за кожною освітньою компонентою. 

Відсутність реальної практики перезарахування кредитів за результатами академічної 

мобільності здобувачів освіти не дає змогу повною мірою переконатись у дієвості 

розроблених правил та положень. Інформація про можливості академічної мобільності на 

офіційному сайті є дещо застарілою, пропонується розробити систему сприяння участі 

здобувачів освіти та академічного персоналу у програмах міжнародної академічної 

мобільності. Експертна група рекомендує уніфікувати не лише політику, принципи, 

процедури, а й інформаційно-технологічні засоби (програмне забезпечення) щодо 

перевірки робіт на наявність текстових запозичень з метою зниження неоднозначності 

результатів перевірки та підвищення загального рівня академічної доброчесності. 

Фіксується плинність персоналу, який залучений до освітнього процесу за ОП. Також є 

факти невідповідності заявлених результатів професійної діяльності науково-педагогічного 

персоналу їх фактичній наявності в розрізі публікацій, які обліковуються базами даних 

Scopus та/або WoS. Загалом рекомендується значно удосконалити систему мотивації 

розвитку професійної майстерності викладачів. Експертною групою рекомендується 

проводити подальше удосконалення освітньої інфраструктури, зокрема, створення ще 

більш зручних умов для осіб з особливими освітніми потребами, іноземних громадян. Було 

б доцільно створити такі дорадчі органи, як рада роботодавців за спеціальністю 281 

Публічне управління та адміністрування, асоціацію випускників відповідних підрозділів 

НУ “Одеська юридична академія”. Проєкти ОП та зміни до них рекомендується 

оприлюднювати для громадського обговорення у відкритому доступі не пізніше як за один 

місяць до їх розгляду, щоб надати можливість стейкхолдерам подати свої пропозиції та 

зауваження. Пропонується розмістити розширену інформацію про ОП з посиланнями на 

робочі програми (сілабуси), профілі викладачів ОП, іншу корисну інформацію. 

 

 

 

 

 

  



4. 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 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Цілі ОП визначають очікуване застосування здобувачами вищої освіти комплексу набутих 

знань, умінь та навичок на практиці у процесі управління та адміністрування організаціями 

публічного сектору. Серед особливостей цієї ОП доречно відмітити врахування результатів 

бенчмаркінгу реалізації подібних програм в іноземних та провідних українських ЗВО 

(наукових установах), міждисциплінарний характер ОП, що сприяє формуванню у 

здобувачів широкого спектру компетентностей, тим самим підвищуючи їх 

конкурентоспроможність на ринку праці. Цілі ОП відповідають місії та Стратегії розвитку 

Національного університету «Одеська юридична академія» на 2019-2026 роки. Доречно 

зазначити, що під час підготовки до виїзду експерти знайшли у вільному доступі на сайті 

університету Стратегію розвитку на 2015-2020 роки, однак у ході зустрічі з керівництвом 

університету з’ясовано, що вже розроблена Стратегія розвитку на 2019-2026 роки. 

Експерти запросили її зміст і пересвідчились у відповідності цілей ОП місії та стратегії 

університету. Однак, у ході зустрічі з представниками основних груп стейкхолдерів, було 

з’ясовано, що більшість з них знають, про існування Стратегії розвитку Національного 

університету «Одеська юридична академія» на 2019-2026 роки, однак практично не знайомі 

з її змістом. 

 

2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням 

позицій та потреб заінтересованих сторін (стейкґолдерів).  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

До формування цілей та визначення програмних результатів ОП залучені представники 

здобувачів вищої освіти, роботодавці та представники академічної спільноти. В першу 

чергу, цей факт підтверджує склад проєктної групи з розробки програми, до якої входять 

представники основних груп стейкхолдерів. Ключовим методом залучення здобувачів 

вищої освіти до цього процесу було обрано метод анкетування, під час якого вони надавали 

свої пропозиції. Доречно зазначити, що звіт про результати проведення цього анкетування 

був наданий на вимогу експертів, однак у ньому не зазначено кількість респондентів. Факт 

проходження цього анкетування також підтвердили здобувачі вищої освіти під час зустрічі. 

Крім того, вони зазначити, що надавали подібні пропозиції у деканати своїх структурних 

підрозділів в усній формі. Серед їх основних побажань були забезпечення практико-

орієнтованого навчання та пропозиції щодо формування блоку вибіркових дисциплін за 

ОП. Рекомендації від роботодавців, у більшості випадків, надходили в усній формі під час 

інформаційно-комунікаційних заходів, засідань екзаменаційної комісії (її очолює 

роботодавець), а також під час неформального спілкування з гарантом та іншими 

розробниками програми. Під час зустрічі роботодавці підтвердили свою участь у цьому 

процесі, їх рекомендації стосувалися виокремлення ключових компетентностей, які 



необхідні для професійного зростання у сфері публічного управління. Представники 

академічної спільноти приймали безпосередню участь у розробці ОП, надаючи пропозиції 

щодо компонент ОП, які могли б максимально забезпечити досягнення її програмних 

результатів. Представники основних груп стейкхолдерів під час зустрічей підтвердили 

факт врахування їх пропозицій. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

У цілому цілі ОП та програмні результати навчання відповідають тенденціям розвитку 

спеціальності, оскільки враховують зміни нормативно-правової бази та трансформацію 

компетентнісних моделей співробітників публічного сектору. Крім того, доречно 

наголосити про їх відповідність тенденціям ринку, які виявлені у процесі спілкування з 

роботодавцями. Однак, слід підкреслити, що при розробці програми враховані тенденції 

ринку праці Півдня України. Під час формування цілей та визначення програмних 

результатів були враховані галузевий та регіональний контексти, який, на думку 

розробників ОП, полягає у високій інвестиційній привабливості, потужному транзитному 

потенціалі, високому рівні трудової міграції, реалізації реформи децентралізації влади в 

Одеській області. При формуванні цілей та визначенні програмних результатів ОП 

розробники програми провели бенчмаркінг аналогічних програм підготовки у вітчизняних 

ЗВО (Національна академія управління при Президентові України, КНЕУ імені Вадима 

Гетьмана тощо) та іноземних інституціях (Університет Бирмінгему, Гетеборзського 

університету та Лундського університету). Цей факт був підтверджений на зустрічі з 

адміністративним персоналом університету. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

На сьогоднішній день стандарт вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» другого (магістерського) рівня відсутній, оприлюднено тільки його 

проєкт. Це пояснює той факт, що при розробці ОП враховано основні положення Проєкту 

стандарту. Крім того, у програмі враховані вимоги, які містяться у Національній рамці 

кваліфікацій: на оволодіння загальними та фаховими компетентностями спрямовано ряд 

дисциплін як обов’язкового, так і вибіркового блоку. Однак, доречно підкреслити, що під 

час детального вивчення матриці забезпечення програмних результатів навчання 

відповідними компонентами ОП, виявлено низку невідповідностей. Зокрема, освітні 

компоненти ЗП 1.1.2. Право в публічному управлінні, ПП 2.1.1 Конституційно-правові 

проблеми виконавчої влади, ПП 2.1.2 Кримінально-правові проблеми корупції, тіньової 

економіки і боротьби з ними та ПП 2.1.5 Антикризове управління забезпечують досягнення 

загальної компетентності ЗК2 щодо володіння іноземною мовою на рівні професійного 

спілкування з предмету основної діяльності. Експертна група зазначає, що відповідні 



матриці в освітній програмі містять певні неточності, які рекомендується виправити при 

перегляді ОП. 

 

Загальний аналіз щодо Критерію 1 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1: 

В НУ “Одеська юридична академія” наявні стратегічні документи, які визначають 

тенденції та завдання розвитку університету, у т.ч. і ОП, у середньостроковій перспективі. 

Створена та функціонує розгалужена мережа комунікації з представниками основних груп 

стейкхолдерів. Тенденції розвитку спеціальності та ринку праці Півдня України при 

визначенні цілей та результатів навчання за ОП були враховані. 

 

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

Експертна група рекомендує залучати представників основних груп стейкхолдерів до 

процесу розроблення Стратегії розвитку університету та популяризації її змісту серед 

широкого загалу. Також було б доцільно формалізувати взаємодію з представниками 

основних груп стейкхолдерів (підписання меморандумів / договорів про наміри) та 

розширити форми співпраці, у т.ч. за рахунок доповнення переліку платних послуг 

університету (наприклад, аутсорсингові послуги для представників бізнесу), реалізації 

короткотермінових освітніх програм (зацікавленість в них виявили випускники минулих 

років університету та представники роботодавців під час відповідних зустрічей), реалізації 

спільних дослідницьких проєктів. 

 

Рівень відповідності Критерію 1: 

Рівень B 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1: 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

Загалом процес проєктування та виокремлення цілей освітньої програми проводиться на 
високу рівні, однак, ряд доказів щодо реалістичності інформації, отриманої у ході 
спілкування з основними групами стейкхолдерів (наприклад, працедавцями) не 
підтверджено документально. У Відомостях самооцінювання не наводяться конкретні 
приклади дослідження ринку праці; представники основних груп стейкхолдерів не 
ознайомлені зі Стратегією розвитку університету.



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) 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Обсяг ОП та окремих освітніх компонент відповідає вимогам законодавства щодо 

навчального навантаження для другого (магістерського) рівня: загальних обсяг ОП – 90 

кредитів, з них не менше 22,5 кредитів відводиться на дисципліни за вибором здобувачів 

вищої освіти. Експертна група констатує факт того, що освітня програма 2018 року 

затверджена пізніше, ніж навчальні плани цього року. На зустрічі з адміністрацією це було 

пояснено тим, що в 2018 році фактично було оновлено освітню програму 2017 року. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Детально вивчивши ОП, навчальний план та матрицю відповідності програмних 

компетентностей компонентам ОП, доречно зазначити, що в цілому зміст ОП має логічну 

структуру, а освітні компоненти, включені до ОП, у сукупності дають можливість досягти 

заявлених цілей та програмних результатів навчання. Однак, у ході аналізу було виявлено, 

що підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» фактично ведеться у трьох структурних підрозділах університету (Центр 

підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів, факультет цивільної та 

господарської юстиції та соціально-правовий факультет). Провадження освітньої 

діяльності ведеться за декількома навчальними планами, які мають відмінності у переліку 

освітніх компонент. Не зважаючи на це, обов’язкові освітні компоненти, включені до ОП, у 

сукупності призводять до досягнення програмних результатів навчання. Компоненти, 

включені до ОП, складають логічну взаємопов’язану систему: дисципліни, які вивчаються 

у першому семестрі на ОП, носять більш загальний характер та є свого роду підґрунтям для 

вивчення освітніх компонент у наступних семестрах за ОП. У звіті про самооцінювання 

робиться посилання на вивчення дисципліни «Організаційно-технологічного та правового 

забезпечення», однак вона відсутня у навчальному плані та самій ОП. У ході спілкування з 

адміністрацією університету виявлено, що це є технічною помилкою. 

 

3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності 

(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

При оцінюванні відповідності змісту ОП визначеній для неї предметної сфери експертна 

група керувалася загальним розумінням професійної спільноти та проєктом стандарту 

вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 281 Публічне управління 

та адміністрування. Проаналізувавши матрицю відповідності програмних результатів 

компонентам ОП, доречно зауважити, що досягнення ПРН 2 забезпечується лише одною 

обов’язковою компонентою – ЗП 1.1.8, досягнення усіх інших результатів навчання 

забезпечується вивченням від 3 до 13 освітніх компонент обов’язкового блоку, що 



викликає певні сумніви щодо повноти досягнення цього результату та дає підстави 

рекомендувати врахувати цей факт при перегляді ОП. Крім того, ОП передбачає вивчення 

освітньої компоненти “Іноземна мови (за професійним спрямуванням)” та низки дисциплін, 

гуманітарного профілю (“Психологія управління”, “Етнонаціональна політика 

постсоціалістичних країн: моделі, особливості, проблеми” тощо), що обумовлено 

побажаннями здобувачів вищої освіти, які виявлено під час їх анкетування, та зміною 

компетентнісної моделі конкурентоспроможних фахівців – необхідність розвитку «м’яких» 

навичок (емоційного інтелекту, навичок комунікації, емпатії тощо). 

 

4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної 

освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти 

навчальних дисциплін у обсязі, передбаченому законодавством. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Розроблена ОП відповідає вимогам ЗУ «Про вищу освіту» та дає можливість здобувачам 

обирати дисципліни в обсязі 25% кредитів ЄКТС від загального обсягу ОП. Аналізуючи 

систему вибіркових дисциплін, доречно наголосити про їх достатню кількість та 

різноманітність. Однак процедура їх вибору вимагає удосконалення: вибір дисциплін 

здійснюється пакетним методом шляхом узгодження інтересів усіх представників 

академічної групи. Однак, на думку експертів, в основі системи вибіркових дисциплін 

повинен лежати індивідуальний метод, який передбачає окремий вибір кожної дисципліни 

з запропонованого переліку. У ході зустрічей зі здобувачами вищої освіти встановлено, що 

конфлікту інтересів при виборі пакету дисциплін не існує, побажання щодо вивчення 

певного пакету дисциплін усіх здобувачів є одностайними. Водночас пакетний вибір 

дисциплін, на їх думку, обмежує формування індивідуальної траєкторії навчання. 

Інформація про вибіркові дисципліни та викладачів, які їх забезпечують, надається 

здобувачам своєчасно у деканатах відповідних факультетів та на сайті 

(http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=section&id=69&Itemid=1042&lang=u

k). З інформацією про викладачів вони мають можливість ознайомитися на відповідних 

кафедрах чи на сайті. На думку експертів, інформацію про вибіркові дисципліни для 

здобувачів доречно доповнити анотаціями чи відео-презентаціями відповідних освітніх 

компонент для того, щоб їх вибір був більш свідомим. 

 

5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 

вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 

діяльності. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

У навчальному плані підготовки здобувачів за денною формою навчання передбачено 5 

тижнів переддипломної практики, проходження якої дозволяє здобути компетентності, 

необхідні для подальшої професійної діяльності. У навчальному плані підготовки 

здобувачів за заочною формою навчання переддипломна практика не передбачена. Під час 

зустрічі з адміністративним персоналом цей факт був пояснений тим, що усі здобувачі за 

заочною формою навчання працевлаштовані та мають щоденну можливість 

використовувати отримані в університеті знання на практиці. Університет має розгалужену 

мережу баз практик, як за рахунок зовнішніх стейкхолдерів, так і за рахунок власних 

структурних підрозділів (наприклад, Юридична клініка). До процесу узгодження змісту 

практики університет активно залучає представників роботодавців та випускників минулих 

років. Цей факт був підтверджений у ході зустрічей з відповідними групами стейкхолдерів. 



 

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft 

skills), що відповідають заявленим цілям. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

ОП забезпечує набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок, що відповідають 

заявленим цілям програми, шляхом вивчення певних освітніх компонент: “Психологія 

управління”, “Державне керівництво в соціально-культурній сфері”, “Антикризове 

управління”, “Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні” тощо. Крім 

того, на розвиток цих навичок спрямовані заходи неформальної освіти, які активно 

реалізуються в університеті – різноманітні конференції, круглі столи за участю 

професіоналів-практиків, представників академічної спільноти; лекції від іноземних 

науковців, практиків у сфері публічного управління; екскурсії в органи публічної влади 

тощо. Розвитку цих компетенцій також сприяють методи навчання, які використовуються 

при вивченні певних компонент ОП: групові ігри, кейс-методи, ситуаційні вправи тощо. 

Під час зустрічей зі здобувачами освіти, органами студентського самоврядування, 

адміністрацією та роботодавцями було підтверджено реальність та регулярність 

проведення цих заходів. 

 

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

наявності). 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Професійний стандарт відсутній, однак зміст ОП враховує ключові положення Проєкту 

стандарту вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування», а також основні потреби та інтереси представників 

основних груп стейкхолдерів. 

 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Детально вивчивши навчальні плани та силабуси освітніх компонент, експертна група 

констатує, що за денною формою навчання серед аудиторних годин переважають 

практичні заняття, а за заочною формою – лекційні. Для отримання реалістичної оцінки 

обсягу самостійної роботи за кожною освітньою компонентою, який необхідний для її 

належного опанування, в університеті проводиться анкетування здобувачів освіти, звіт про 

результати якого був наданий гарантом програми на вимогу експертів. На думку експертів, 

присвоєння дисциплінам за ОП відповідної кількості кредитів є обґрунтованим, а рівень 

навантаження здобувачів вищої освіти – прийнятний. Це підтверджують й результати 

особистої бесіди зі здобувачами вищої освіти та представниками органів студентського 

самоврядування, у яких у процесі навчання залишається час для розвитку свого 

культурного, спортивного та іншого потенціалу, а також часткового працевлаштування у 

вільний від навчання час. 



 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

На сьогоднішній день підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою не 

здійснюється. Під час зустрічі експерти та адміністрація дійшли згоди, що університет має 

умови та потенціал розвитку дуальної освіти, однак цей процес наразі знаходиться тільки 

на стадії розробки. 

 

Загальний аналіз щодо Критерію 2 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2: 

Перевагою програми є практична підготовка здобувачів вищої освіти протягом всього 

періоду навчання (за рахунок формальної та неформальної освіти), яка дозволяє здобути 

широкий спектр компетентностей для подальшого професійного розвитку. Також сильною 

стороною є спрямування компонент ОП на набуття здобувачами соціальних навичок, що 

забезпечить їх високу конкурентоспроможність на сучасному ринку праці. Крім того, 

доречно відзначити збалансований розподіл кількості кредитів між освітніми 

компонентами та формами навчальної роботи (лекції, практики, самостійна робота), що 

забезпечує прийнятний рівень навантаження на здобувачів. 

 

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

Експертна група рекомендує узгодити перелік дисциплін у навчальних планах, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів у Центрі підготовки магістрів публічної служби і 

професійних суддів та на факультеті цивільної та господарської юстиції і соціально-

правовому факультеті. При перегляді ОП врахувати той факт, що усі програмні результати 

навчання мають забезпечуватися достатньою кількістю нормативних освітніх компонент 

ОП. Крім того, доцільно запровадити перехід від пакетного методу обрання вибіркових 

дисциплін до індивідуального або хоча б передбачити можливість компонування пакетів 

вибіркових дисциплін, які покривають набуття однакових програмних результатів 

навчання. 

 

Рівень відповідності Критерію 2: 

Рівень B 

 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2: 

Рівень відповідності ОП критерію 2 обумовлений виокремленими прогалинами у її 

реалізації (пакетний метод обрання вибіркових дисциплін, наявність декількох навчальних 

планів). Однак, вони суттєво не впливають на якість освітнього процесу в університеті за 

ОП та можуть бути усунені у короткостроковій перспективі. 

 



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.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

освітньої програми.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

            
      

          
          

           
         

          
           

        
 

           
   

 

 
            

         
          

            
        

         

Правила прийому до НУ “Одеська юридична академія” у 2019 році оприлюднені на 
офіційному сайті закладу вищої освіти (http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/pravila- 
priem_2019-dodatok.pdf). Вони не містять дискримінаційних положень, загалом є чіткими і 
зрозумілими. Водночас, на думку експертної групи, з Правил прийому абітурієнту важко
зрозуміти, що вступ відбувається за низкою конкурсних пропозицій у різні структурні 
підрозділи НУ “Одеська юридична академія” (Центр підготовки магістрів публічної служби 
та професійних суддів, факультет цивільної та господарської юстиції, соціально- правовий 
факультет, Центр заочного та вечірнього навчання). Також є хибним посилання на програми 
фахових вступних випробувань з головного сайту університету
(http://sites.google.com/a/onua.edu.ua/sites/system/errors/WebspaceNotFound?path=/vstup/cours 
es-programs). Водночас експертною групою була знайдена корисна інформація про вступ на 
освітню програму на сайті: http://vstup.onua.edu.ua/. Також експертною групою виявлено, 
що у п.1.3 Правил прийому, який стосується спеціальності 281 Публічне управління та 
адміністрування, та у Відомостях самооцінювання зокрема, вказується, що “у 2019 році 
приймаються результати єдиного фахового вступного випробування 2018 та 2019 років”. У 
ході зустрічі з адміністративним персоналом встановлено, що результати єдиного фахового 
вступного випробування жодним чином не враховуються при вступі на зазначену освітню 
програму.

          
            
          

               
            

           
           

       
        

          
            

Відмінні риси освітньої програми “Публічне управління та адміністрування” в цілому 
враховані в Правилах прийому на неї. Окремо зазначені особливості прийому до Центру 
підготовки магістрів публічної служби та професійних суддів відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 (в редакції від 13.06.2018). 
Визначені вимоги до державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 
для вступу на місця державного замовлення. Водночас в Правилах прийому не зазначено, 
яке саме додаткове фахове вступне випробування мають складати вступники, які вступають 
на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою 
спеціальністю (напрямом підготовки). Дискусійною також є практика встановлення 
індивідуального додаткового навчального плану, який має виконати впродовж першого року 
навчання здобувач вищої освіти, який навчався на попередньому рівні вищої освіти за 
іншою спеціальністю.



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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

В НУ “Одеська юридична академія” діє Положення про академічну мобільність учасників 

освітнього процесу (http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_academ-mobil.pdf), в 

якому зазначені форми навчання, викладання, стужування та проведення наукової 

діяльності у вітчизняних та закордонних ЗВО. Водночас, за результатами проведених 

інтерв’ю, з’ясовано, що в закладі вищої освіти на сьогоднішній день ще не було досвіду 

внутрішньої академічної мобільності. Безпосередньо по освітній програмі “Публічне 

управління та адміністрування” експертною групою зафіксований єдиний документально 

оформлений випадок академічної мобільності (участь магістранта першого року навчання 

Стецюка Дмитра у другому навчальному візиті викладачів та студентів факультету 

цивільної та господарської юстиції (18-22 листопада 2019 року, м. Відень та м. 

Будапешт).Практики визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої 

освіти, на освітній програмі поки що немає. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

Загальний аналіз щодо Критерію 3 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3: 

Позитивним є наявність в НУ “Одеська юридична академія” відповідної нормативної бази 

щодо доступу до освітньої програми та визнання результатів, здобутих в інших закладах 

вищої освіти. Власне університет виступає майданчиком для низки заходів неформальної 

освіти, а здобувачі вищої освіти беруть активну участь в них. 

Посилаючись на відсутність законодавчо визначеного порядку визнання результатів 
навчання, отриманих у неформальній освіті, заклад вищої освіти на сьогоднішній не має 
чітко визначеної процедури стосовно цього питання. Водночас за участь в заходах 
неформальної освіти здобувачі отримують додаткові бали до стипендії (згідно Правил 
призначення академічних і соціальних стипендій 
http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/pravila_pruznachennya_stependii.pdf). Ця норма, 
на думку експертної групи, з одного боку, є дещо дискримінаційною по відношенню до 
здобувачів освіти контрактної форми, а з іншого - є такою, що не відповідає даному 
підкритерію. Також у закладі вищої освіти участь в тренінгах, семінарах, масових онлайн- 
курсах тощо може бути додатковим індикатором при переведенні на вакантне місце 
державного замовлення та при розподілі путівок до комплексу “Академія” в пгт. Затока. 
Також варто відмітити, що безпосередньо на базі НУ “Одеська юридична академія” 
систематично проходить низка заходів наукового та освітнього спрямування, проводяться 
гостьові лекції від відомих професорів США та Швейцарії.



 

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

Відсутність реальної практики перезарахування кредитів після академічної мобільності 

здобувачів освіти не дає змогу повною мірою переконатись в дієвості розроблених правил 

та положень. Інформація про можливості академічної мобільності на офіційному сайті є 

дещо застарілою (наприклад, за програмою Erasmus+ згадуються програми на 2017-2018 

навчальний рік 

http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=267&Itemi

d=1028&lang=uk). За словами здобувачів освіти, інформація розповсюджується через 

соціальні мережі, але ефективність такої роботи поки що не підтверджується прикладами 

кредитної академічної мобільності на програмі “Публічне управління та адміністрування”. 

 

Рівень відповідності Критерію 3: 

Рівень B 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3: 

Загалом основні індикатори критерію забезпечуються в НУ “Одеська юридична академія”. 

Відсутність реальної практики кредитної академічної мобільності та визнання результатів 

неформальної освіти може бути усунено закладом вищої освіти в найближчому 

майбутньому. 

 

 

  



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.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Аналізуючи матеріали звіту про самооцінку, експерти дійшли висновку, що форми 

навчання і викладання, які застосовуються на ОП сприяють досягненню заявлених в ОП 

цілей та програмних результатів навчання. У ході зустрічей виявлено, що викладання 

лекційного матеріалу супроводжується мультимедійною презентацією; деякі викладачі 

надсилають ознайомчі матеріали здобувачам завчасно, а лекційне заняття ведуть у формі 

дискусії. На практичних заняттях віддається перевага ситуаційним вправам, кейс-методам, 

імітаційним вправам щодо роботи держслужбовців, що сприяє кращому засвоєнню 

матеріалів здобувачами. Крім того, здобувачі мають змогу відвідувати гостьові лекції 

фахівців у сфері публічного сектору, екскурсії до державних установ (чимало екскурсій в 

установи проводяться за ініціативою випускників минулих років у формі Днів відкритих 

дверей). Викладання на ОП відповідає вимогам студентоцентрованого підходу: в 

університеті регулярно проводяться анкетування щодо якості процесу викладання; 

викладачі узгоджують зі здобувачами найбільш прийнятні форми навчання на перших 

заняттях з відповідних дисциплін. Крім того, здобувачі вищої освіти мають можливість 

надати свої пропозиції щодо удосконалення освітнього процесу до деканату. Також в 

університеті є скринька для пропозицій (експерти бачили її на власні очі на першому 

поверсі), куди здобувачі можуть вкладати свої листи, бажаючи зберегти конфіденційність. 

Якщо у когось зі здобувачів виникають додаткові питання щодо процесу навчання за 

певною дисципліною, вони можуть звернутися за консультацією (роз’ясненнями) до 

викладачів у період “явочних” годин (щопонеділка – з 14:00 до 17:00 та щоп’ятниці – з 

14:00 до 16:00). Також зафіксована відповідність форм та методів навчання принципам 

академічної свободи. Це проявляється у вільному виборі здобувачами тем кваліфікаційних 

робіт, тематики доповідей та статей, місць проходження переддипломної практики. 

Структурні підрозділи надають здобувачам орієнтовний перелік тематики кваліфікаційних 

робіт, однак вони мають можливість запропонувати власну тему, попередньо узгодивши її з 

науковим керівником, а той в свою чергу - на кафедрі. 

 

 

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). 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Інформування здобувачів вищої освіти про освітній процес в університеті здійснюється 

кількома способами. По-перше, вся інформація про освітні компоненти представлена у 

формі робочих програм, з якими здобувачі можуть за бажанням ознайомитися в деканатах 

чи на кафедрах. По-друге, на перших заняттях викладач кожної дисципліни інформує 

здобувачів про цілі, зміст та очікувані результати навчання. По-третє, освітня програма та 

навчальний план розміщені на офіційному сайті університету у вільному доступі, тому усі 

бажаючі мають змогу ознайомитися з ними. Крім того, інформація про зміни в освітньому 

процесі розповсюджується органами студентського самоврядування через соціальні 



мережі, месенджери. Ця інформація підтверджена у ході зустрічей зі здобувачами вищої 

освіти, органами студентського самоврядування та академічним персоналом. 

 

3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації 

освітньої програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої 

програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст 

освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Про оновлення викладачами змісту освіти на основі найновітніших досягнень і сучасних 

практик у галузі управління та адміністрування свідчать результати звіту самоаналізу, а 

також результати зустрічі з академічним персоналом, які забезпечують виконання освітніх 

компонент за ОП. Так, навчальна дисципліна «Євроінтеграція, міжнародне публічне 

управління та безпека» викладається у рамках модулю Жан Моне. В основі оновлення 

навчальних дисциплін лежать зміни до нормативно-правових актів. Крім того, бібліотека 

університету має багатий бібліотечний фонд та доступ до наукометричних баз Scopus та 

Web of Science, що також сприяє відстеженню найновітніших досягнень та регулярному 

оновленню змісту освітніх компонент. 

 

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

закладу вищої освіти. 

В університеті намагаються забезпечити поєднання навчання і досліджень під час 
реалізації освітньої програми. По-перше, це досягається шляхом ознайомлення здобувачів 
освіти з особливостями дослідницької діяльності. Так, у навчальному плані підготовки 
магістрів публічного управління та адміністрування на базі Центру підготовки магістрів 
публічної служби і професійних суддів 4 кредити ЄКТС відводиться на вивчення освітньої 
компоненти «Методологія системного підходу до наукових досліджень», в навчальному 
плані на факультеті цивільної та господарської юстиції і соціально-правовому факультеті 
така освітня компонента відсутня. У ході спілкування зі здобувачами освіти та академічним 
персоналом встановлено, що найбільш розповсюдженою формою дослідницької діяльності 
серед здобувачів освіти є підготовка тез доповідей для участі у науково-практичних 
конференціях та інших інформаційно-комунікаційних заходах, а також підготовка 
аналітичних матеріалів на вимогу державних інституцій. Крім того, у здобувачів є 
можливість підготувати наукову роботу на конкурс з державного управління, який 
проводить один з роботодавців. На жаль, здобувачі вищої освіти не залучені до процесу 
виконання дослідницьких проєктів на кафедрах університету. Експертна група дізналась 
про поодинокі випадки реалізації науково-дослідницьких робіт на замовлення МОН, із 
зарубіжним фінансуванням, госпдоговорів, однак їх тематика лише опосередковано 
дотична до ОП «Публічне управління та адміністрування». На кафедрах університету 
створені та функціонують наукові гуртки, однак фактів участі здобувачів освіти ОП в них 
не зафіксовано.



 

Факти, докази та їх аналіз: 

Гострим питанням при реалізації ОП є інтернаціоналізації освітньої діяльності 

університету за відповідною спеціальністю. В звіті про самооцінювання наводиться 

інформація щодо наявності в університеті договорів про співробітництво з 17 закладами 

вищої освіти ЄС і про те, що здобувачі та науково-педагогічні працівники мають 

можливості для участі у програмах академічної мобільності. Однак фактично у поточному 

навчальному році лише 1 здобувач прийняв участь у закордонному виїзді, який тривав 

всього 5 днів. У звіті сомооцінювання також подаються проєкти «Молодь та спорт», 

«Молодіжна біржа з прав людини», які реалізує університет спільно з університетами-

партнерами у рамках програми Erasmus+, однак під час зустрічі зі здобувачами вищої 

освіти встановлено, що вони взагалі не знають про існування цих проєктів. Академічна 

мобільність науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітні компоненти за 

спеціальністю, також знаходиться на невисокому рівні реалізації: гарант програми 

протягом останніх п’яти років проходила стажування в США за програмою Фулбрайта, 

залучена до виконання проєкту у рамках програми Жана Моне; під час зустрічі з 

академічним персоналом лише одна особа підтвердила свою участь у програмах 

академічної мобільності – Програмі підготовки фахівців у галузі менеджменту (у рамках 

проєкту Темпус). 

 

 

Загальний аналіз щодо Критерію 4 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4: 

Серед переваг ОП доречно відмітити впровадження в освітній процес 

студентоцентрованого підходу та забезпечення прав здобувачів освіти на академічну 

свободу. Крім того, забезпечений дійсно високий рівень проінформованості здобувачів 

вищої освіти про зміст та програмні результати навчання. 

 

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

Для удосконалення ОП експертна група рекомендує розглянути можливість внесення до 

навчального плану на факультеті цивільної та господарської юстиції освітньої компоненти, 

яка б дозволила здобувачам ознайомитися з основами дослідницької діяльності, оволодіти 

інноваційними інструментами проведення досліджень. Доцільно було б популяризувати 

серед здобувачів вищої освіти написання грантових заявок та участь у реалізації 

дослідницьких проєктів. Важливо сприяти участі здобувачів освіти у програмах 

міжнародної академічної мобільності, розробити інструменти заохочення участі науково-

педагогічних працівників у таких ініціативах. 

 

Рівень відповідності Критерію 4: 

Рівень B 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4: 



Встановлений рівень відповідності ОП обґрунтований тим, що виявлені прогалини можуть 

бути усунені у короткостроковому періоді. Низький рівень академічної мобільності 

здобувачів вищої освіти може бути обумовлений національної специфікою підготовки 

здобувачів освіти у кожній країні, що пояснює складність пошуку університетів-партнерів 

для реалізації подібних ініціатив саме за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування. 

 

  



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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

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

наявності). 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Стандарт вищої освіти спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” за 

другим (магістерським) рівнем відсутній. Єдиний державний кваліфікаційний іспит для 

випускників спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” планується 

запровадити в Україні з 2020 року. 

 

         
         

              
        

          
         

         
           

         
          

         
          

         
         

           
           
     

    
           

           
           

           
            

         
           

           
  

Детально ознайомившись з відомостями про самооцінювання та опрацювавши результати 
інтерв’ювання учасників освітнього процесу, експертна група має підстави стверджувати, 
що контрольні заходи та критерії їх оцінювання, які використовуються на ОП, є чіткими і 
зрозумілими та дозволяють встановити рівень набуття здобувачами програмних результатів 
навчання за кожною освітньою компонентою. Кожний освітній компонент в НУ «Одеська 
юридична академія» передбачає поточний і підсумковий контроль. Поточний контроль 
проводиться академічним персоналом на всіх видах аудиторних занять в усній чи 
письмовій формі (відповідно до робочих програм навчальних дисциплін). 
Найрозповсюдженішими формами проведення поточного контролю на ОП є усне 
опитування, виступ з презентацією чи доповіддю, підготовка реферату, тестування, 
написання есе, розв’язання ситуаційних вправ, письмова робота. Підсумковий контроль 
включає в себе семестровий контроль та атестацію здобувачів. Семестровий контроль 
проводиться у формах семестрового екзамену, семестрового екзамену за допомогою 
комп’ютерного тестування, диференційованого заліку або заліку. Атестація здобувачів на 
ОП проводиться у формі державного екзамену та захисту магістерської роботи. Загальна 
інформація про форми контрольних заходів та критерії їх оцінювання міститься у 
Положенні про організацію освітнього процесу 
(http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_organ_osvit_process.pdf) в НУ «Одеська 
юридична академія», яке розміщено у вільному доступі на сайті університету. Форми 
контрольних заходів та критерії їх оцінювання детально зазначені у робочих програмах 
навчальних дисциплін, з якими здобувачі мають можливість ознайомитись у деканаті чи на 
кафедрах. Крім того, кожен викладач інформує здобувачів про форми контрольних заходів 
та критерії їх оцінювання на першому занятті за певною освітньою компонентою. Цю 
інформацію підтвердили здобувачі вищої освіти та представники студентського 
самоврядування під час зустрічей з ними. За словами адміністративного персоналу, робочі 
програми також доступні на сайті університету, але підтвердження цього факту експертна 
група не знайшла.



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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Правила проведення контрольних заходів за ОП висвітлені у Положенні про організацію 

освітнього процесу в НУ «Одеська юридична академія». Вони є чіткими і зрозумілими, 

забезпечують об’єктивність оцінювання, передбачають процедуру повторного вивчення 

дисципліни, але не містять форми оскарження негативних та позитивних результатів, 

отриманих здобувачем вищої освіти. Здобувачі освіти, які під час сесії не склали екзамени, 

заліки з однієї чи двох дисциплін, повинні ліквідувати академічну заборгованість до 

початку наступного семестру. Як виняток, за наявності поважних причин, ректор 

університету може продовжити термін ліквідації академічної заборгованості. Повторне 

складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: перший раз 

науково-педагогічному працівнику, другий – комісії, яка створюється керівником 

структурного підрозділу. Перескладання державного екзамену або повторний захист 

кваліфікаційної роботи з метою підвищення оцінки в університеті не дозволяється. Під час 

зустрічі з адміністративним персоналом було з’ясовано, що здобувач має право оскаржити 

результати проходження поточного чи підсумкового контролю, подавши відповідну заяву 

на ім’я ректора університету. Об’єктивність викладачів на ОП забезпечується шляхом 

проведення систематичних адміністративних перевірок, взаємовідвідування викладачами 

навчальних занять, проведення анонімного опитування здобувачів освіти. Крім того, це 

питання в університеті систематично контролюють органи студентського самоврядування. 

Послідовність дотримання правил проведення контрольних заходів під час реалізації ОП 

підтверджена здобувачами освіти та органами студентського самоврядування у ході 

зустрічей з ними. Експерти не мали можливість оцінити фактичне застосування процедур 

оскарження здобувачами результатів контрольних заходів, оскільки, за словами 

адміністрації та здобувачів освіти, таких випадків на ОП не зафіксовано. 

 

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. 

 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Питання академічної доброчесності регламентуються в НУ «Одеська юридична академія» 

Положенням про забезпечення оригінальності наукових робіт і запобігання та виявлення 

академічного плагіату (http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/plagiat.pdf). В 

університеті створюються експертні комісії з питань академічної доброчесності, які 

виносять остаточне рішення щодо наявності академічного плагіату. Здійснюється перевірка 

наукових, кваліфікаційних та інших робіт здобувачів на наявність текстових запозичень. 

Допустимий рівень оригінальності робіт в університеті становить 60%, що, на думку 

експертної групи, є низьким показником. Водночас такий рівень обґрунтовується 

адміністрацією специфічними особливостями спеціальності 281 Публічне управління та 



адміністрування. В університеті відсутня уніфікована система перевірки робіт на наявність 

текстових збігів: за бажанням здобувачі можуть здійснити перевірку робіт самостійно, 

використавши онлайн-сервіси (eTXT Антиплагіат, Advego Plagiatus, Anti-Plagiarism), або 

подати роботу на перевірку у наукову бібліотеку, співробітники якої мають доступ до 

системи Unicheck. Фактично здобувач вищої освіти визначає самостійно спосіб перевірки 

своєї роботи на плагіат, що є загрозливою практикою з точки зору дотримання академічної 

доброчесності. Науковою бібліотекою університету регулярно проводяться заходи щодо 

популяризації академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу, зокрема 

«Осіння школа науковця», є тематичні виставки у холі бібліотеки. Водночас серед 

здобувачів освіти, які були присутні на зустрічі, участь в “Осінній школі науковця” ніхто 

не підтвердив: хоча і чули про її проведення. Загалом у ході зустрічей з академічним 

персоналом, здобувачами освіти, органами студентського самоврядування встановлено, що 

всі вони обізнані з процедурами дотримання академічної доброчесності. 

 

Загальний аналіз щодо Критерію 5 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5: 

Серед переваг ОП доречно відмітити наявність чітких принципів та критеріїв оцінювання, 

процедур забезпечення об’єктивності контрольних заходів, що регламентуються 

Положенням про організацію освітнього процесу. Гнучкий та адаптивний вибір форм 

проведення контрольних заходів дозволяє викладачам врахувати специфіку курсу. 

Позитивною практикою виступає активна позиція та постійна участь студентського 

самоврядування у процесах моніторингу та контролю об’єктивності оцінювання, 

запобігання конфлікту інтересів. До сильних сторон ОП слід віднести наявність 

розроблених, запроваджених та діючих стандартів дотримання академічної доброчесності, 

популяризацію академічно відповідальної поведінки серед учасників освітнього процесу. 

 

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

НУ “Одеська юридична академія” рекомендує здобувачам застосовувати для перевірки 

робіт низку програмних продуктів, які знаходяться у вільному доступі в мережі Інтернет. 

Проте чітких вимог та вказівок щодо критеріїв вибору програмного забезпечення не 

надається, що робить результат перевірки неоднозначним і знижує прозорість порівняння. 

Експертна група рекомендує уніфікувати не лише політику, принципи, процедури, а й 

інформаційно-технологічні засоби (програмне забезпечення) щодо перевірки робіт на 

наявність текстових запозичень. 

 

Рівень відповідності Критерію 5: 

Рівень B 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5: 

В цілому основні індикатори критерію забезпечуються в НУ “Одеська юридична академія”. 

Відсутність єдиного інструментарію перевірки робіт на дотримання академічної 

доброчесності має бути усунено закладом вищої освіти в найближчому майбутньому. 

 

 

  



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.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

У зв’язку з тим, що освітня програма фактично реалізується у трьох структурних 

підрозділах (Центр підготовки магістрів публічної служби та професійних суддів, 

факультет цивільної та господарської юстиції, соціально-правовий факультет), загальна 

кількість викладачів, задіяних до викладання на освітній програмі, за поданою 

інформацією складає 24 особи. Експертною групою був зроблений запит та отримана 

додаткова деталізована інформація по кожному НПП щодо переліку видів і результатів 

професійної діяльності згідно п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. 

Ретельна перевірка наданої інформації виявила відсутність підтвердження наявності статті, 

яка обліковується БД Scopus та/або WoS, у доцента Калімбета А.Л. (загалом зафіксовано 4 

результати професійної діяльності, кандидат юридичних наук), у доцента Сідор М.І. 

(загалом зафіксовано 4 результати професійної діяльності, кандидат юридичних наук). 

Аналогічного професор Максименко Ю.Б., доцент Юлінецька Ю.В., доцент Корнута Л.М., 

доцент Хамходера О.П., доцент Сулейманова С.Р., доцент Котлубай В.О., доцент 

Хаймінова Ю.В. поки що не мають публікацій, які індексується в зазначених вище базах 

даних, хоча інформація про це була ними зазначена. У Таблиці 2 відсутня інформація про 

кадрове забезпечення викладання обов’язкової освітньої компоненти - «Методологія 

системного підходу та наукових досліджень». У ході зустрічі з випускниками з’ясовано, що 

дана дисципліна викладається доцентом Шамшою І.В., кваліфікація якого достатня для 

забезпечення досягнення цілей та програмних результатів навчання. Загалом багато 

викладачів ОП мають високий рівень професійної кваліфікації завдяки наявності досвіду 

практичної роботи в предметній галузі. 

 

2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити 

необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Добір викладачів відбувається відповідно до Положення про порядок проведення 

конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 

Національного університету "Одеська юридична академія" та укладання з ними трудових 

договорів (контрактів) (http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/pol_konkus.pdf) та 

Положення про конкурсну комісію по відбору кандидатів на заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників у Національному університеті "Одеська юридична 

академія" (http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/pol_konkurs2.pdf). Процедури 

конкурсного добору є прозорими. Це в тому числі підтверджується тим фактом, що одну і 

ту ж освітню компоненту програми фактично викладають декілька викладачів. Загалом 

відповідність спеціальності викладача навчальній дисципліні визначається за документом 

про освіту, науковим ступенем, вченим званням, досвідом практичної роботи, стажуванням 

та наявністю відповідних публікацій. 

 

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

 

Факти, докази та їх аналіз: 



В першу чергу, роботодавці залучені при організації та проведенні переддипломної 

практики. Водночас, експертною групою виявлено, що переддипломна практика відсутня у 

навчальному плані заочної форми навчання (адміністрація закладу пояснює це відсутністю 

необхідності в ній для цього контингенту здобувачів вищої освіти). Також роботодавці 

беруть участь у роботі екзаменаційної комісії та рецензуванні кваліфікаційних робіт. Щодо 

останньої тези, то вона не підтверджена переважною більшістю випускників (за їх словами, 

рецензування проводять викладачі відповідних кафедр НУ “Одеська юридична академія”). 

Також роботодавці долучені до проведення наукових та навчальних заходів на базі 

університету та за його межами. 

 

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

галузі, представників роботодавців.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Здобувачі освіти та випускники підтверджують, що періодично в НУ “Одеська юридична 

академія” відбувалися заходи за участю професіоналів-практиків, експертів (форуми, 

конференції, круглі столи). Водночас окремі теми в рамках аудиторних занять освітніх 

компонент ОП “Публічне управління та адміністрування” не забезпечувались 

представниками роботодавців. Експертною групою виявлено не тільки бажання здобувачів 

вищої освіти щодо впровадження такої практики, але і готовність випускників долучитись 

до цього процесу. 

 

 

 

5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у 

співпраці з іншими організаціями.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Було виявлено, що власні довгострокові програми підвищення кваліфікації викладачів НУ 

“Одеська юридична академія” не розвиває. НПП проходять стажування та навчання в 

закладах-партнерах, зокрема, в Одеському національному університеті імені І.І. 

Мечникова, Одеському державному екологічному університеті, Міжнародному 

гуманітарному університеті тощо. Переважно викладачі самостійно обирають форми та 

місце підвищення кваліфікації. Заохочується участь викладачів у конференціях, науково-

дослідницьких проєктах, закордонному стажуванні, консультуванні органів державної 

влади, місцевого самоврядування, неурядових організацій. Також на базі НУ “Одеська 

юридична академія” проходять спеціалізовані семінари та тренінги, в тому числі і за 

ініціативи гаранта освітньої програми. 

 

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертна група рекомендує створити прозору розгалужену систему матеріального та 

морального стимулювання розвитку викладацької майстерності. Наразі окремі елементи 

такої системи віддзеркалені в Колективному договорі на 2015-2020 роки 

(http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/kollektiv_dogovor.pdf). Також експертною 

групою зафіксовані наміри до створення рейтингу викладачів і вже робляться перші кроки 

в реалізації цього задуму. 

 



Загальний аналіз щодо Критерію 6 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6: 

На думку експертної групи, принцип “fitness for purpose” переважно забезпечується на 

освітній програмі. Чимало викладачів мають практичних досвід, що було високо оцінено 

здобувачами вищої освіти та випускниками на відповідних зустрічах. 

 

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

Експертною групою зафіксована плинність персоналу, який залучений до освітнього 

процесу ОП. Зокрема, випускники серед найкращих своїх викладачів згадують Михайленка 

Д.Г., Єзерова А.А. та інших, які вже не викладають на програмі (названі двоє - у зв’язку з 

призначенням на посади у Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду та 

Касаційному адміністративному суді відповідно). Також є факти невідповідності заявлених 

результатів професійної діяльності науково-педагогічного персоналу їх фактичній 

наявності в розрізі публікацій, які обліковуються базами даних Scopus та/або WoS. 

 

Рівень відповідності Критерію 6: 

Рівень B 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6: 

Загалом в НУ “Одеська юридична академія” досягнуто високого рівня забезпечення 

освітньої програми людськими ресурсами. Водночас деяка інформація була подана не 

зовсім коректно, а також потребує подальшого вдосконалення система стимулювання 

розвитку викладацької майстерності. 

 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Матеріально-технічна база НУ «Одеська юридична академія» є сильною стороною 

університету та достатньою для повноцінної реалізації цілей, набуття здобувачами 

програмних результатів навчання на ОП. У ході інтерв’ю з начальником планово-

фінансового відділу, експертна група переконалась у достатньому рівні фінансового 

забезпечення університету для реалізації ОП. Усі приміщення університету відремонтовані 

та відповідають ергономічним нормам і вимогам безпеки. Низка аудиторій оснащенні 

комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням, забезпечено вільний доступ до 

мережі Інтернет. В приміщеннях оформлено наочні стенди за сучасною науковою 

тематикою та з урахуванням регіонального контексту. В університеті є ряд спеціалізовано 

обладнаних приміщень, де займаються здобувачі на практичних заняттях (поліграф, зал 

судових засідань, телевізійна студія, автоматизоване робоче місце слідчого тощо). В 

університеті діє наукова бібліотека (читальні зали розраховані на 782 читачів), яка має 

доступ до наукометричних баз Scopus та Web of Science, систематично передплачує фахові 

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси



періодичні видання за ОП (Вісник національної академії державного управління при 

Президентові України, Держава та регіони (Серія: Державне управління) тощо). За 

твердженнями працівників бібліотеки, кількість відвідувачів досягає 200-250 осіб на день. 

Діє музей рідкої книги, коворкінгові простори, ІТ-центр, музей зброї, стрілецький тир, 

актова зала, багатофункціональний спортивний простір, стадіон, їдальня. На території 

університету також розташована Церква Святої Тетяни. Кожен орган студентського 

самоврядування (Студентська рада, Профком, Наукове товариство) має окрему кімнату для 

реалізації своїх задумів. Усі охочі іногородні здобувачі забезпечуються кімнатами у 

гуртожитках, у яких створено комфортні умови для проживання. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Під час зустрічей з академічним персоналом, здобувачами освіти, органами студентського 

самоврядування, випускниками експерти пересвідчились, що університет надає 

безоплатний доступ до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів (за винятком 

проживання у гуртожитки та додаткового відвідування секцій спортивного комплексу). 

Для соціально незахищених груп здобувачів передбачено пільгові програми оплати 

проживання у гуртожитку чи вартості навчання. Викладачі та здобувачі освіти 

користуються безкоштовним доступом до ресурсів бібліотеки. Також здобувачі освіти 

мають можливість проходить безкоштовне навчання в секції, що діє на базі стрілецького 

тиру. Доступними є спортивні секції, тренажерні зали, два стадіони, танцювальні та інші 

гуртки. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Освітнє середовище в НУ «Одеська юридична академія» є безпечним для життя і здоров’я 

здобувачів за ОП: усі приміщення оснащенні протипожежною сигналізацією, 

вогнегасниками (останній раз замінені у 2019 році); на кожному поверсі будівель 

університету розміщено плани евакуації та знаки з напрямком руху; на кожному вході в 

університет працює пропускна система та охорона. Для всіх учасників освітнього процесу 

проводяться інструктажі з техніки безпеки та правил протипожежної безпеки, що було 

підтверджено в ході інтерв’ю зі здобувачами вищої освіти та академічним персоналом. В 

університеті працює медичний пункт. Крім того, в університеті створено умови для 

всебічного задоволення потреб та інтересів здобувачів освіти. За словами голови 

Студентської ради, студентське самоврядування має змогу використовувати будь-які 

приміщення для реалізації власних проєктів. Саме потреби здобувачів вищої освіти є 

вирішальним чинником при прийнятті рішень щодо організації освітнього середовища. 

Загалом кампус університету є зручним, сучасним та багатофункціональний, на території 

чимало зелених насаджень, передбачені зони відпочинку, діє міні-зоопарк.   

 

4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та 

соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з 

особливими освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

В НУ "Одеська юридична академія" створено достатні умови для реалізації права на освіту 

особами з особливими освітніми потребами. В ході спілкування виявлено, що осіб з 

особливими потребами, які навчаються за ОП наразі немає. Корпуси НУ "Одеська 

юридична академія" частково обладнані пандусами, адаптовані для людей з вадами зору. 

Адміністрацією університету зазначається, що ведеться подальша робота по 

вдосконаленню умов для осіб з особливими освітніми потребами. Студентське 

самоврядування також не стоїть осторонь цієї проблематики, надається всебічна підтримка 

таким особам зі сторони однокурсників. В університеті діє Порядок супроводу (надання 

допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у НУ "ОЮА" 

(http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poryadok_suprovodu_invalidov.pdf). 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

В НУ "Одеська юридична академія" створена та функціонує комісія з питань професійної 

етики та запобігання корупційним проявам у сфері освіти, передбачена посада 

уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. Існує процедура 

інформування адміністрації університету про конфліктні ситуації шляхом подання листів 

до скриньки скарг та пропозицій. Крім того, є практика анонімного анкетування здобувачів 

вищої освіти з цього питання. Також в університеті проводяться освітні заходи з тематики 

запобігання корупції, в тому числі у співпраці з Національним антикорупційним бюро 

України. Активну участь у вирішенні конфліктних ситуацій приймають органи 

Факти, докази та їх аналіз:

В університеті застосовується комплексний підхід до організації та забезпечення підтримки 
здобувачів вищої освіти. Освітню, організаційну та інформаційну підтримку забезпечують 
деканати, Центр організації освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної роботи. 
Індивідуальна взаємодія викладачів зі здобувачами освіти відбувається за рахунок
“явочних” годин по понеділкам та п’ятницям. У якості каналів зв’язку активно 
використовуються групи у соціальних мережах. Також всебічна організаційна та 
інформаційна підтримка надається з боку органів студентського самоврядування,
передусім, Студентської ради. Заклад вищої освіти створює реальні механізми підтримки 
здорового способу життя (як фізичного, так й психологічного), сприяє та мотивує до 
організації різноманітних заходів освітнього (конференції, наукові конкурси, турніри,
олімпіади), культурного (концерти, конкурси) та спортивного характеру (велопробіги, 
змагання тощо). Гордістю університету є студентський спортивно-оздоровчий комплекс
“Академія”, пільгові путівки для літнього відпочинку в якому доступні для здобувачів
освіти. Здобувачі вищої освіти мають можливість звернутись за психологічною допомогою 
на факультет психології, політології та соціології. Для працевлаштування випускників та 
здобувачів освіти проводиться щорічний захід «Ярмарок вакансій» та дні відкритих дверей 
на базах практики. Центр організації освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної 
роботи постійно проводить моніторинг задоволеності підтримкою здобувачів вищої освіти 
шляхом анкетування.



студентського самоврядування. За ОП конфліктних ситуацій та випадків дискримінації не 

зафіксовано, що підтверджено під час інтерв’ювання академічного, адміністративного та 

допоміжного персоналу, здобувачів та випускників. Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції повідомила про декілька анонімних скарг на 

протиправні дії за іншими програмами, але факти були не підтверджені. 

 

Загальний аналіз щодо Критерію 7 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7: 

Фінансове, матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення НУ “Одеська 

юридична академія” є зразковими. Надається безоплатний доступ здобувачам та 

академічному персоналу ОП до інформаційних ресурсів і відповідної інфраструктури. 

Загалом створено освітнє середовище, яке дозволяє всебічно задовольнити потреби та 

інтереси учасників освітнього процесу. Органи студентського самоврядування беруть 

активну участь у наданні різних видів підтримки та процедурах запобігання конфліктам. 

 

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

Експертна група рекомендує проводити подальше удосконалення освітньої 

інфраструктури, зокрема, створення ще більш зручних умов для осіб з особливими 

освітніми потребами, іноземних громадян. 

 

Рівень відповідності Критерію 7: 

Рівень А 

 

 

 

 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7: 

Загалом стан освітнього середовища та матеріально-технічних ресурсів знаходиться на 

високому рівні. НУ “Одеська юридична академія” створює умови для реалізації ОП, 

досягнення заявленних цілей та очікуваних результатів. 

 

 

 

 

  



Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми 

 

1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення, 

затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

В НУ "Одеська юридична академія" створено та успішно працює Центр організації 

освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної роботи. Розроблено процедури 

затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП. Ці процедури регламентуються 

Положенням про освітні програми 

(http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_osvit_prog.pdf), яке оприлюднене на 

офіційному сайті. ОП переглядаються щорічно на підставі пропозицій гаранта, проєктної 

групи, академічної спільноти, здобувачів, органами студентського самоврядування, 

роботодавців з урахуванням вимог ринку праці та сучасних тенденцій розвитку 

суспільства. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Голова Студентська ради Університету входить до проєктної групи з розробки ОП. З 

метою узагальнення пропозицій здобувачів вищої освіти в НУ “Одеська юридична 

академія”  проводяться періодичні опитування (як в паперовій формі, так й електронній). 

Результати анкетування обробляються  центром організації освітньої підготовки та 

інформаційно-аналітичної роботи та подаються на розгляд відповідним кафедрам з метою 

подальшого врахування при перегляді ОП. У ході зустрічей зі здобувачами вищої освіти, 

представниками студентського самоврядування підтверджено безпосередню їх участь у 

процесі періодичного перегляду ОП, наведено приклади конкретних пропозицій, які були 

впроваджені для удосконалення ОП. 

 

3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного 

перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Участь роботодавців у періодичному перегляді ОП не є формалізованою, відсутня практика 

функціонування Ради роботодавців та відповідно протоколи їх засідань. Водночас у ході 

зустрічей експертна група зафіксувала факти надання рекомендацій роботодавців щодо 

модернізації деяких освітніх компонент ОП. Найчастіше такі рекомендації надаються в 

ході та після засідань екзаменаційної комісії, у Дні відкритих дверей, під час проведення 

конференцій, у неформальному спілкуванні з академічним та адміністративним 

персоналом. Під час зустрічей з роботодавцями були підтверджені факти їх залучення до 

процесу періодичного перегляду ОП у неформалізованій формі. 

 

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

випускників освітньої програми. 

 

   



Експертна група переконалась, що в закладі вищої освіти ведеться збір інформації про 

контактні дані випускників ОП перед їх безпосереднім випуском. Це зокрема 

підтверджується і кількістю випускників програми на зустрічі з експертами (15 осіб). 

Водночас у закладі вищої освіти не відбувається моніторинг кар’єрного шляху 

випускників, не створена асоціація випускників, яка б могла б значною мірою покращити 

якість реалізації ОП. Випускники готові та бажають бути залученими до участі в 

навчальному процесі на ОП та її періодичному перегляді. Наразі заклад вищої освіти 

співпрацює більше не з випускниками, а з роботодавцями, від яких отримує довідки про 

працевлаштування випускників. 

 

 

5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на 

виявлені недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої 

програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та 

пропозиції, сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час 

перегляду освітньої програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Акредитація ОП є первинною. 

 

7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє 

постійному розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Факти, докази та їх аналіз:

В НУ "Одеська юридична академія" Центром організації освітньої підготовки та 
інформаційно-аналітичної роботи систематично проводиться опитування здобувачів вищої 
освіти. Метою опитувань є моніторинг, оперативне виявлення проблемних питань та 
удосконалення ОП. Результати анкетування розглядаються на засіданнях та щорічно 
враховуються при оновленні ОП. На вимогу експертної групи було подано приклади анкети 
та звіти з узагальненими результатами анкетування. Однак надані матеріали не дають змогу 
оцінити ефективність та адекватність реагування адміністрації університету на зауваження 
здобувачів вищої освіти. Експертна група рекомендує проводити такі опитування 
систематично по кожній дисципліні та враховувати результати в системі мотивації 
викладачів (наприклад, через рейтингування викладачів, при підведенні підсумків конкурсу 
“Кращий викладач” тощо).



Загальний рівень культури якості в НУ “Одеська юридична академія” експертна група 

оцінює як середній. Належний рівень якості ОП переважно забезпечується шляхом 

підтримки тісної взаємодії з представниками роботодавців. Водночас експертна група 

пересвідчилась на власні очі задоволеністю здобувачів вищої освіти та випускників якістю 

від навчання на ОП. Їх позитивні відгуки та відсутність скарг підтверджують наявність 

сформованої культури якості в закладі вищої освіти. 

 

Загальний аналіз щодо Критерію 8 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8: 

Серед переваг ОП є тісна співпраця академічного персоналу з роботодавцями, які хоч і 

неформально, але беруть участь у модернізації ОП. Також позитивним моментом є 

наявність сформованої культури якості в університеті, яка сприяє постійному 

вдосконаленню ОП. 

 

 

 

 

 

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

Експертна група рекомендувала б створити такі дорадчі органи, як рада роботодавців за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, асоціацію випускників 

відповідних підрозділів НУ “Одеська юридична академія”. 

 

Рівень відповідності Критерію 8: 

Рівень B 

 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8: 

В НУ “Одеська юридична академія” розбудовується внутрішня система забезпечення 

якості. Вона може та має бути покращена в частині забезпечення студентоцентрованого 

підходу шляхом систематичного врахування думок здобувачів освіти щодо викладання всіх 

освітніх компонент. Також рекомендується посилювати співпрацю з випускниками ОП, які 

переважно працюють за спеціальністю та можуть підвищити якість самої ОП в 

майбутньому. 

 

 

 

  



Критерій 9. Прозорість та публічність 

 

1. Визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх 

учасників освітнього процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються під час 

реалізації освітньої програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

 

 

 

  

 

 

 

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 (стейкхолдерів). 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертній групі не вдалось знайти підтвердження розміщення проєкту освітньої програми 

з метою одержання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін. Зазначенне у 

Відомостях самооцінювання посилання на Положення про освітні програми НУ “Одеська 

юридична академія” (http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_osvit_prog.pdf) не 

може розглядатись як підтвердження виконання підкритерію 9.2. 

 

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 (стейкхолдерів) та суспільства. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Освітня програма "Публічне управління та адміністрування" оприлюднена на офіційному 

сайті університету (http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/osvit_prog-pu_ta_admin.pdf). 

Однак, у самій освітній програмі відсутній детальний опис освітніх компонентів, що 

обмежує стейкхолдерів в доступі до повної інформації про неї. Здобувачі вищої освіти 

зазначають, що робочі програми можна отримати на відповідних кафедрах. Також 

популярною є комунікація зі здобувачами вищої освіти в соціальних мережах. 

 

 

Загальний аналіз щодо Критерію 9 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9: 

Права та обов’язки учасників освітнього процесу регламентуються Положенням про 
організацію освітнього процесу
(http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_organ_osvit_process.pdf), Статутом 
Національного університету "Одеська юридична академія"
(http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/statyt_nuola_17.pdf), Колективним договором 
на 2015-2020 роки (http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/kollektiv_dogovor.pdf). 
Зазначені документи не суперечать чинному законодавству та розміщені у вільному
доступі. Експертною групою не зафіксовані конфліктні ситуації між учасниками 
освітнього процесу ОП “Публічне управління та адміністрування”, що може свідчити про 
ефективність правил і процедур, які регулюють їх права і обов’язки.



Основні положення, які регламентують освітню діяльність, а також права та обов’язки 

учасників освітнього процесу, оприлюднені на офіційному сайті. Також на ньому 

розміщуються новини, здобутки університету, його викладачів та здобувачів вищої освіти, 

що може бути цікавим та корисним для стейкхолдерів. 

 

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

Рекомендується оприлюднювати для громадського обговорення проєкти ОП та змін до них 

у відкритому доступі не пізніше як за 1 місяць до їх розгляду, щоб надати можливість 

стейкхолдерам подати свої пропозиції та зауваження до відповідних проєктів. Інформація 

про діючу освітню програму має бути розширена (наприклад, створення окремої сторінки 

ОП з посиланнями на робочі програми (сілабуси) та іншу корисну інформацію). 

 

Рівень відповідності Критерію 9: 

Рівень B 

 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9: 

Загалом прозорість та публічність забезпечується в НУ “Одеська юридична академія”. 

Адміністрація зазначає, що новий сайт університету знаходиться на стадії розроблення. 

Рекомендації щодо підвищення рівня прозорості та публічності освітньої програми 

“Публічне управління та адміністрування” можуть бути реалізовані в короткі терміни. 

 

 

 

  



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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 
Место для ввода текста. 

 

2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових 

керівників. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 
Место для ввода текста. 

 

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). 

 

Факти, докази та їх аналіз: 
Место для ввода текста. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 
Место для ввода текста. 



 

5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати 

яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 
Место для ввода текста. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 
Место для ввода текста. 

 

 

Загальний аналіз щодо Критерію 10 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10: 
Место для ввода текста. 

 

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 10: 
Место для ввода текста. 

 

Рівень відповідності Критерію 10: 
Выберите элемент. 

 

 

 



Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10: 
Место для ввода текста. 

 

 

 

  



5. Інші спостереження 

 

У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження та зауваження, 

пов’язані із освітньою програмою, освітньою діяльністю за цією програмою або процедурою 

проведення акредитації. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

У ході зустрічей було з’ясовано, що на факультеті/спеціальності/курсі, де навчається 1 або 
2 здобувачі вищої освіти за державним замовленням, академічна стипендія не 
призначається жодному з них. На думку експертної групи, це значним чином знижує 
мотивацію цих здобувачів вищої освіти до успішного навчання. Щодо офіційного сайту НУ 
“Одеська юридична академія”, то в його україномовній версії частина матеріалів 
представлена російською мовою, також зустрічаються хибні посилання на документи.



6. Підсумки 

 

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня 

програма, що акредитується, відповідає Критеріям за наступними рівнями відповідності: 

 

Критерій Рівень відповідності 

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B 

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B 

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів 

навчання 

Рівень B 

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B 

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої 

освіти та академічна доброчесність 

Рівень B 

Критерій 6. Людські ресурси Рівень B 

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень А 

Критерій 8. Внутрішнє  забезпечення якості освітньої програми Рівень B 

Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B 

Критерій 10. Навчання через дослідження Выберите элемент. 

 

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації 

ОП, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, відсутні. 

 

 

До звіту додається: 

 

☐ дорадчий висновок представника роботодавців 

 

☐ окремі думки членів експертної групи 

 

☒ програма відвідування ЗВО 

 

☐ інші документи Место для ввода текста. 

 

 

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. 

 

 

Голова експертної групи (електронний підпис)  (Смоленніков Денис Олегович) 

 

Члени експертної групи (електронні підписи)  (Чайковська Марина Петрівна) 

 

         (Прус Юлія Ігорівна) 



 
 

 
 

ПРОГРАМА 
виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

А-19-0219-201 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи у закладі вищої освіти «Національний університет «Одеська юридична академія»» 
(далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Публічне 
управління та адміністрування» (ID в ЄДЕБО – 21986), а також умови її роботи (наказ про 
призначення експертної групи №186-Е від 21.11.2019 р.). 

Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЗВО, так і для експертної групи. 
Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ЗВО. 

Узгоджена програма виїзду фіксується в інформаційній системі Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи. 

 

2. Загальні умови роботи експертної групи 

2.1. ЗВО на час виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за 
потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей. 

2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із 
використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі 
Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб. 

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної 
зустрічі, у погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути 
присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. У розкладі виїзду передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може 
запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення 
акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО 
має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.6. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 
часу і місце проведення такої зустрічі. 

2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою: м. Одеса, вул. Академічна, 2.



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 (09 грудня 2019 р.) 

08:00–08:30 Приїзд експертної групи до ЗВО  

08:30–09:00 Організаційна зустріч з гарантом 
ОП 

Члени експертної групи;  
гарант ОП 

09:00–09:30 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

09:30–10:00 Зустріч 1 з керівником та 
менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи;  
президент;  
ректор; 
перший проректор; 
проректор з навчальної роботи; 
проректор з навчально-методичної та 
виховної роботи; 
керівник підрозділу, в якому 
реалізовується ОП; 
гарант ОП 

10:00–10:30 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10:30–11:30 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи;  
гарант ОП;  
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст 
освітньої програми, а також 
викладають на цій програмі (не більше 
10 осіб) 

11:30–12:00 Підведення підсумків зустрічі 2 і 
підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12:00-13:00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої 
освіти 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються 
на ОП як очної, так і заочної форми 
навчання 
(по 3-4 здобувачі з кожного року 
навчання) 

13:00-13:30 Підведення підсумків зустрічі 3, 
робота з документами 

Члени експертної групи 

13:30–14:30 Обідня перерва  

14:30–15:00 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

15:00–16:00 Зустріч 4 з представниками 
студентського самоврядування 

представники студентського 
самоврядування (1–2 особи від органу 
студентського самоврядування ЗВО, 
які відповідають за участь здобувачів 
освіти у внутрішній системі 
забезпечення якості вищої освіти; 2–3 
особи від органу студентського 
самоврядування відповідного 
структурного підрозділу, в якому 
реалізовується ОП) 



16:00–16:30 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 

16:30–17:00 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу 
(крім гаранта ОП та представників 
адміністрації ЗВО) 

17:00–17:30 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі і підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

17:30–18:00 Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що 
залучені до здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП 
(також бажана присутність 
представників організацій, де 
здобувачі освіти проходять 
переддипломну практику) 

18:00–18:30 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 

День 2 (10 грудня 2019 р.) 

08:00–08:30 Приїзд експертної групи до ЗВО  

08:30–10:00 Огляд матеріально-технічної бази, 
що використовується під час 
реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
гарант ОП 

10:00–10:30 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

10:30–11:30 Зустріч 6 із адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
керівник підрозділу, в якому 
реалізовується ОП; 
керівник або представник деканату(ів); 
керівник або представник Центру 
організації освітньої підготовки та 
інформаційно-аналітичної роботи; 
керівник або представник відділу 
оцінювання якості вищої освіти; 
керівник або представник навчально-
методичного відділу 

11:30–12:00 Підведення підсумків зустрічі 6 і 
підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

12:00–13:00 Зустріч 7 із допоміжними 
(сервісними) структурними 
підрозділами 

Члени експертної групи; 
керівник або представник HR-
департаменту (відділу кадрів); 
керівник або представник відділу 
міжнародних зв’язків; 
керівник або представник відділу 
зв’язків з громадськістю; 
керівник або представник відділу по 
роботі зі здобувачами освіти; 
керівник або представник фінансового 
департаменту; 
уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції 



13:00–13:30 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 

13:30–14:30 Обідня перерва  
14:30–15:00 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 

15:00–15:40 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на 
резервну зустріч 

15:40–16:00 Підведення підсумків резервної 
зустрічі, підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

16:00–16:40 Зустріч 8 з випускниками ОП Члени експертної групи; 
випускники спеціальності 281 
Публічне управління (другий 
(магістерський) рівень вищої освіти) 
всіх років випуску (8–10 осіб) 

16:40–17:00 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 

17:00–17:30 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
керівник та менеджмент ЗВО; 
гарант ОП 

День 3 (11 грудня 2019 р.) 

09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня 
зустріч експертної групи 

Члени експертної групи 

 
 


