
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Державний університет "Одеська політехніка"

Освітня програма 50832 Менеджмент

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 073 Менеджмент

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Державний університет "Одеська політехніка"

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 50832

Назва ОП Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 073 Менеджмент

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Босовська Мирослава Веліксівна, Фощій Марія Дмитрівна, Тарасюк
Галина Миколаївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 24.06.2021 р. – 26.06.2021 р.

3. Посилання на документи, які підлягають оприлюдненню закладом вищої освіти на своєму
вебсайті

Відомості про самооцінювання ОП https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/op/acreditation/2481/vidom
osti_pro_samoocinyuvannya_osvitnoyi_programy_073_phd.pdf

Програма візиту експертної групи https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/op/acreditation/2481/progr
ama_vizytu_073_phd.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

I. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністю
Критеріям оцінювання якості освітньої програми

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Загальні враження про освітньо-наукову програму є позитивними (далі-ОНП). ОНП 073 «Менеджмент» є
актуальною. Цілі ОНП чітко сформульовані, з фокусом на розвиток виробничого сектору економіки, управління
його суб’єктами та процесами, з орієнтацією досліджень на проблематику інноваційних змін та трансформацій, з
урахуванням досвіду потужної наукової управлінської школи Університету, що в цілому відповідає візії, місії та
стратегії ЗВО. Достатня наявність фінансових та матеріально-технічних ресурсів, навчально-методичного
забезпечення в університеті для реалізації ОНП створює необхідні передумови для досягнення визначених цілей та
програмних результатів навчання (далі- ПРН). Наявна та доступна інфраструктура, необхідна для забезпечення
освітнього процесу (навчальні приміщення, бібліотека, спортивний комплекс, Науковий парк, КНЦ «Політех-
консалт», забезпеченість комп’ютерними класами, мультимедійними засобами) допомагає здобувачам розвиватися
та поглиблювати свої теоретичні знання вже на практиці здійснення наукових досліджень. У ЗВО сформована
система локального забезпечення якості, що має свою внутрішню політику і культуру якості освіти та освітньої
діяльності. В університеті функціонує потужна наукова школа, яку очолює гарант ОНП «Менеджмент» професор
Філіпова С.В. Високий рівень підготовки наукових кадрів та публікаційної активності сприяє створенню
сприятливого професійного дослідницького середовища для здобувачів ОНП 073 «Менеджмент». Активною є
співпраця з стейкхолдерами, вітчизняними та міжнародними ЗВО, що дає можливість враховувати потреби бізнесу
та передовий досвід закладів освіти. Поширеною є практика проходження міжнародного стажування викладачів та
проходження підвищення кваліфікації на вітчизняних підприємствах. Під час проведення акредитаційної
експертизи на відкриту зустріч долучились роботодавці, студенти, випускники, партнери (Сафонов Ю. М. – заст.
директора інституту модернізації змісту освіти; Кузьмін О.Є. – директор інституту економіки і менеджменту
Національного університету «Львівська політехніка», Ільяш О.І. – проректор з наукової та міжнародної діяльності
Міжнародного університету фінансів, Савіна Г.Г. – проректор з наукової роботи Херсонського національного
технічного університету; Продіус О. – зав. каф. менеджменту Державного університету «Одеська політехніка», Малін
О. - підприємець, Колодчин В. – директор благодійного фонду "КАРІТАС УКРАЇНИ", випускники: М. Атанасов,
Еісай Салах;), які високо оцінили рівень партнерських зв’язків, теоретичної та практичної підготовки аспірантів за
ОНП.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Програмні результати ОНП 073 «Менеджмент» за третім рівнем вищої освіти відповідають вимогам Національної
рамки кваліфікацій для рівня 8. ОНП відповідає предметній області спеціальності «Менеджмент». При
проектуванні ОНП враховується стратегічні переваги ЗВО, досвід підготовки докторів філософії вітчизняних та
світових ЗВО. ОНП розвивається та модернізується, її змістовне наповнення згідно із сформованих стейкхолдерами
пропозицій переглядалось у 2019 та 2020 р. Здобувачі реалізують своє право на формування індивідуальної
освітньої траєкторії. Всі вступники мають вільний доступ до інформації, яка стосується ОНП «Менеджмент» згідно
Правил прийому до аспірантури за цією ОНП. ОНП забезпечує набуття здобувачами soft skills навичок у методах
навчання, змісті ОНП та в процесі виконання наукової складової ОНП. Викладачі активно застосовують інноваційні
методи навчання. Кадровий склад, залучений до реалізації ОНП, забезпечує досягнення визначених ОНП цілей та
ПРН. Напрями наукових досліджень наукових керівників корелюють з напрямами наукових досліджень здобувачів
вищої освіти. ЗВО мотивує викладачів до розвитку викладацької майстерності. Університет має налагоджену
систему професійного розвитку викладачів через співпрацю з іншими організаціями в Україні та міжнародними
партнерами, залучає та стимулює до участі НПП у науково-дослідній роботі, конференціях, майстер-класах, круглих
столах, стажуваннях. До організації та реалізації ОП постійно залучаються роботодавці, професіонали-практики,
експерти галузі. В університеті високий рівень фінансового, матеріально-технічного та навчально-методичного
забезпечення освітньої діяльності, інформатизації навчального процесу на ОНП. Наявна та доступна
інфраструктура, необхідна для забезпечення освітнього процесу (навчальні приміщення, бібліотека, спортивний
комплекс, Науковий парк, КНЦ «Політех-консалт», комп’ютерні класи, мультимедійними засобами) допомагає
здобувачам розвиватися та поглиблювати свої теоретичні знання вже на практиці здійснення наукових досліджень.
Університет надає безоплатний доступ здобувачам та НПП до інформаційних ресурсів і відповідної
інфраструктури.Створюються необхідні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми
потребами. На високому рівні забезпечено консультативну та соціальну підтримку здобувачів. Розроблені механізми
підвищення якості ОНП охоплюють процедури її періодичного перегляду, удосконалення з урахуванням зауважень і
пропозицій стейкхолдерів. ЕГ відмітила позитивну практику активного залучення роботодавців та інших
стейхолдерів до розроблення та перегляду ОНП. Публічність ОНП перебуває на високому рівні, інформація на
офіційних сторінках є актуальною та вчасно оновлюється. Університет забезпечує можливості для введення
аспірантів у міжнародну академічну спільноту за спеціальністю. Вчені, які призначаються науковими керівниками
аспірантів є активними дослідниками, проходять міжнародне стажування, а результати їхньої наукової роботи
регулярно публікуються.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

У внутрішніх нормативних документах ЗВО рекомендовано однозначно трактувати (уніфікувати) місію, стратегічні
цілі та завдання, як передумови для формування мети ОНП та нормативного базису для її модернізації. Забезпечити
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у Програмі вступного випробування із спеціальності інформування вступників до аспірантури про вимоги до
порядку організації проведення іспиту.З метою визначення загального обсягу ОНП у кредитах ЄКТС (наукова та
освітня складова) рекомендовано передбачити в ОНП та НП обсяг годин та кредитів, які відведено на виконання
кваліфікаційної роботи (дисертаційної роботи); відкорегувати кількість кредитів ОНП за рахунок впровадження
часу (у кредитах ЄКТС) на вивчення ОК Педагогічна практика за професійним спрямуванням до навчального
навантаження здобувачів; рекомендовано зняти блокові обмеження можливостей здобувачів у формуванні
індивідуальної освітньої траєкторії через створення загального пулу вибіркових дисциплін та уніфікувати форми
контролю за всіма вибірковими ОК ОНП. Рекомендується висвітлити інформацію про спеціальне програмне
забезпечення для вивчення дисциплін в навчально-методичному забезпеченні НД на офіційному сайті університету
на сторінці ОНП. Також посилити інформування здобувачів ОНП про наявні можливості та переваги участі у
програмах внутрішньої та міжнародної академічної мобільності та перезарахування результатів навчання,
отриманих ними у інших ЗВО, у формальній та неформальній освіті; забезпечити регламентування у документах
З В О порядку вступу з інших спеціальностей (галузей знань). Рекомендовано активізувати роботу щодо участі
здобувачів за ОНП «Менеджмент» у міжнародній академічній мобільності та участі у міжнародних наукових
дослідницьких проектах та грантах. Під час онлайн-зустрічей зі всіма групами стейкголдерів не було підтверджено
використання системи дистанційного навчання на платформі Moodle. Рекомендовано активізувати використання
платформи для зручності проведення навчальних занять здобувачів за ОНП «Менеджмент». За результатами
опитування здобувачів, 35,5% опитаних зазначили, що не дуже або не задоволені укомплектуванням навчальною
літературою в бібліотеці. Рекомендовано розширювати співпрацю з бібліотеками інших ЗВО з метою вільного
доступу до їх інформаційних джерел. Рекомендовано більш активне залучення органів студентського
самоврядування до процесів розробки, моніторингу та періодичного перегляду ОНП. В університеті відсутня
практика проведення моніторингу оцінювання задоволеності НПП рівнем організації освітнього процесу та роботи в
ЗВО через систему анонімного анкетування. Рекомендовано узагальнену інформацію розміщувати на офіційному
сайті та враховувати в діяльності ЗВО. Навчальні корпуси та гуртожитки всередині не повною мірою обладнані для
маломобільних груп населення. Рекомендовано активізувати роботу над адаптацією матеріально-технічної бази для
маломобільних груп населення. Рекомендовано більш активно популяризувати принципи академічної
доброчесності серед здобувачів ОНП «Менеджмент».

III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

1. Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу вищої
освіти.

ОНП «Менеджмент» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти ступеня доктор філософії (PhD), розроблена
у ДУ «Одеська політехніка» (далі – Університет) у 2016 році проектною групою Навчально-наукового інституту
бізнесу, економіки та інформаційних технологій (ІБЕІТ), затверджена рішенням Вченої ради (Протокол №7 від
31.05.2016 р.), (https://opu.ua/sites/default/files/files/opscans/073_2016_menedzhment.pdf), модернізована у 2019,
(рішення Вченої ради, Протокол №7 від 17.04.2019 р.). (https://opu.ua/sites/default/files/files/opscans/073-
0_2019_menedzhment.pdf ) та у 2020 роках, (рішення Вченої ради, Протокол №1 від 27.08.2020 р., наказ ректора №
53/1 від 28.08.2020 р. (https://opu.ua/sites/default/files/files/opscans/073-0_2020_menedzhment.pdf); є наступницею
ОНП екон. спец. підготовки аспірантів з 2001р. в ЗВО; має чітку мету (стор. 6 ), яка полягає у «забезпеченні
підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі управління та адміністрування, здатних розв’язувати комплексні
проблеми, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження, здійснювати науково-педагогічну діяльність…»
,що корелює із оприлюдненою на сайті місією Університету щодо «примноження інтелектуального потенціалу
нації» (https://opu.ua/about/mission-vision-goal); місією 2021 («формування професійної національної еліти на
засадах принципів академічної культури доброчесності та гуманізму, спроможних до самоосвіти та навчання
впродовж життя») його візіями як «визнаного центру компетенції в галузі підготовки кадрів для багатьох секторів
економіки України та світу», «розробки і реалізації інноваційних проектів», визначеними Стратегією розвитку
Університету на 2015-2020 рр. (дод.1.2.1 https://drive.google.com/file/d/1sdAZyxszYBs8h4bXjB1-oSdsPYD4X2Ww/view?
usp=sharing), та Планом стратегічного розвитку Університету на 2021-2026 рр.
(https://drive.google.com/file/d/18Z7aGOCdI0JVprH0UKaBFcvzdjHleClK/view) у контексті стратегічної мети
«створення студентоцентрованого освітнього середовища для забезпечення стійкого та цілеспрямованого розвитку
Університету»; забезпечення реалізації основних завдань Статуту 2020 (п.2.1),
https://drive.google.com/file/d/19kmVuhiVPiKtAc5Dn9hUKpP8NJbBhIEi/view й Концепції інноваційного розвитку
Університетуhttps://drive.google.com/file/d/1LgIn0V5B1lUCj4bCgSmPN38MVLgSjeZ_/view . Особливість ОНП у тому,
що вона поєднує науково-дослідну та освітню складову при дослідженні управлінських процесів, передбачає
міждисциплінарність у вивченні предметної області (економіка та управління суб’єктами виробничого сектору,
інноваційна трансформатика), що дозволяє здійснювати підготовку кадрів для науково-педагогічної і професійної
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діяльності у сфері менеджменту. ЕГ встановила, що розробники та менеджмент чітко розуміють місце ОНП в
стратегії розвитку ЗВО та на ринку освітніх послуг, долучені до її реалізації і модернізації ОНП. Мета та місія ЗВО як
передумова формування мети ОНП трактується по-різному в документах ЗВО та потребує уніфікації на рівні ЗВО.

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

За результатами моніторингу фокус-груп ЕГ констатує, що представники роботодавців, академічна та наукова
спільнота, НПП персонал ЗВО, випускники, здобувачі брали безпосередню участь в удосконаленніі ОНП на
системній основі. До проектування ОНП в 2016 р. залучались вступники Носовець О., Криворотенко О.
(модернізація змісту ОК); випускники аспірантури минулих років Коломіна О., Петрова Л., Селіванова Н.,
Ковтуненко К. (формування фокусу, цілей, програмних результатів). З 2019 р. здобувачі Носовець О., Лебідь Н.,
Атанасов М.., Березовський О., Криворотенко О. (ОНП 2019); Мельниченко Д., Ковальчук О., Криворотенко О. (ОНП
2021) удосконалювали ОНП шляхом участі у засіданнях групи забезпечення, бесід з гарантом, висунення
пропозицій через анкетування(https://drive.google.com/file/d/13gYQZzVry0PYBZMhAUsx42VVCt7vN2dH/view?
usp=sharing). Роботодавцем ОНП є університет, де працюють випускники: Криворотенко О., Ковальчук О., що
підтверджує фокус на «підготовку кадрів високої кваліфікаці». Інтереси бізнесу щодо «управління розвитком
виробничого сектору економіки» підтверджено роботодавцями–практиками, при проектуванні ОНП 2019 р. до
обговорення долучались директор ТОВ «Герц» Сушкіна Г.В., директор ТОВ «Аверс» Беседовський Г., заст.директора
ПАТ «Одескабель» Меркулов М.М. (2020 р.)
(https://drive.google.com/drive/folders/1G9fDYMR6leBFEBqtsPAWNl7sU9aILkJV?usp=sharing) Обговорення ОНП з
представниками академічної спільноти здійснювалось гарантом у процесі засідань Спеціалізованих вчених рад (в
т.ч. Д.41.052.10, Гарант ОНП є Головою), на сіданнях НМК та Галузевих конкурсних комісій (до складу яких входять
гарант, члени групи забезпечення) (https://drive.google.com/file/d/1KdalsBOF3Oa0W0sh2Xt-UzsHp-M3VBGM/view?
usp=sharing)., ін. науково-методичних заходах. До складу розробників ОНП 2016, 2019, 2020 р. ввійшов заст.
директора ІПРЕЕД НАНУ, д.е.н., с.н.с. Лайко О.І. ; ОНП 2020 р. – проф. кафедри менеджменту та інновацій ОНУ ім.
І.І. Мечникова д.е.н., проф. Масленніков Є.І; завідувач кафедри менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при
Президентові України, к.е.н., доц. Красностанова Н.Е. (дод. 1.3.2 https://drive.google.com/file/d/1XI70ouFgLyZ4-
ZprIQxoIqtGQORJB-C7/view). ОНП було схвалено Департаментом надання адміністративних послуг Одеської
міськради (Дод. 1.3.3. https://drive.google.com/file/d/1pFwaoa9lkk_f55_sogW2i4QW6D6gCfFk/view?usp=sharing ).
Пропозиції представників органів місцевого самоврядування враховані при визначенні тем дисертаційних
досліджень аспірантів Лебідь Н.Г. (Управління розвитком комунальних підприємств територіальних громад на
засадах SMART-підходу), Вугельмана П.В. (Стратегування соціально- економічного розвитку міста за імперативами
сталого та інноваційного розвитку). Результати обговорення публічно висвітлено на сайті ЗВО
https://opu.ua/quality/stakeholders

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.

ЕГ за результатами інтерв’ювання фокус-груп менеджменту ЗВО (зустріч 1), НПП (зустріч 2), наукових керівників
(зустріч 3), роботодавців (зустріч 5), адміністративного персоналу та допоміжних підрозділів (зустріч 7), констатує,
що мета ОНП та ПРН визначаються з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності 073 Менеджмент та ринку
праці, а саме: отримання нових знань у сфері менеджменту, набуття компетентностей вирішення складних
комплексних проблем управління організаціями, з фокусом на управління розвитком виробничого сектору
економіки, його суб’єктів та процесів, на інноваційні зміни та трансформації. Результати макроекономічного
аналізу, досвід функціонування виробничого сектору Південного регіону України, тренди глобальної Індустрії 4.0.
підтверджують зростаючу потребу в кваліфікованих управлінських кадрах та в висококваліфікованому персоналі
для виробничого сектору (https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy/2-analitichniy-zvitshchodo-
profesiyno-kvalifikatsiynogo-prognozuvannya-v-ukraini.pdf); зазначені тенденції підтверджуються щорічним
зростанням обсягу набору та кількості здобувачів на ОНП (2016 р.- 2; 2019 -9), а також потребу в науково-
педагогічному персоналі для реалізації ОП з Менеджменту за початковим, першим та другим рівнями вищої освіти.
На думку ЕГ, найповнішою мірою враховано тенденції розвитку спеціальності та ринку праці у ОНП 2020р. в РН3,
РН5, РН9, РН12, РН 14, РН15, РН17, РН 20, РН22-24. Галузевий контекст продемонстровано РН 3, РН 6, РН 10, РН
15, РН 16, РН 19, РН 21; регіональний контекст – РН 6, РН7, РН 12, РН20, РН 22, РН24. Позитивним кейсом
формування змісту ПРН за даною ОНП, щодо дослідницьких та професійних компонент у галузі менеджменту є
використання досвіду вітчизняної школи менеджменту – робочої групи підкомісії НМК МОН України з
спеціальності «Менеджмент» (https://drive.google.com/file/d/1KdalsBOF3Oa0W0sh2Xt-UzsHp-M3VBGM/view?
usp=sharing), ОНУ ім. Мечникова, ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, НТУ «КПІ» та досвіду понад 20 світових партнерів
Університету https://drive.google.com/drive/folders/1Pg3B_vzHTefWyBv3Rb6TNQCoG3mMWA9A?usp=sharing, а
також надбання в результаті реалізації проекту TUNING для бізнес-освіти
(https://drive.google.com/file/d/1mXzKlwGc8pv8_iN5kJFqv5RBMQ_SZLa5/view?usp=sharing); досвід участі
розробників ОНП (Філиппової С.В., Волощук Л.О.) в міжнародному проекті Темпус «Сар4Com» (516613-TEMPUS-1-
2011-1-BE-TEMPUS-JPHES, 2011-2014).
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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.

Оновлена та модернізована у 2020 р. ОНП «Менеджмент», https://opu.ua/education/programs/phd-073-0, дозволяє
досягти зазначених результатів навчання, зокрема знань, умінь/навичок, комунікації, а також відповідальності та
автономії, що зазначені у Національній рамці кваліфікацій (дескриптори 8 рівня)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text, так як Стандарт вищої освіти для третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент відсутній. Зокрема, дескриптор «знання»
забезпечується ПР5, ПР13, ПР14, ПР21; «уміння/навички» щодо розв’язання значущих проблем у сфері професійної
діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики
набуваються за рахунок ПР3, ПР9, ПР12, ПР15, ПР16, ПР17, ПР18, ПР22, ПР23.; щодо започаткування, планування,
реалізації та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної
академічної доброчесності - набуваються через ПР1, ПР3, ПР9, ПР12, ПР17, ПР19, ПР22; з критичного аналізу,
оцінки і синтезу нових та комплексних ідей - ПР3,ПР4, ПР15, ПР16, ПР20, ПР23, ПР24; дескриптор «комунікація»
забезпечується результатами: ПР6, ПР7, ПР8, ПР11, ПР12, ПР13, ПР18, у тому числі використання академічної
української та іноземної мови у професійній діяльності - ПР2, ПР11, ПР21; «відповідальність і автономія» - ПР1, ПР8,
ПР9, ПР11, ПР12, ПР13, ПР16,ПР17, ПР19, ПР20, ПР22, ПР24. Формування здатності до безперервного саморозвитку
та самовдосконалення забезпечують ПР10, ПР11,ПР13, ПР15, ПР18, ПР21. Моніторинг відповідності програмних
результатів опису кваліфікаційних рівнів НРК здійснюється при кожному перегляді ОНП. Еволюцію та динаміку
модернізації ОНП із урахуванням інтересів та пропозицій всіх груп стейкголдерів було продемонстровано на запит
ЕГ (https://drive.google.com/file/d/12bLpoMdYjP3IXMzZ8rqSSCdyxPLiDBsr/view?usp=sharing) та підтверджено зміни
протоколами випускової кафедри (https://drive.google.com/drive/folders/1IGprG-w45q9mi8JUI-8ZFJsX6Ia_afPM?
usp=sharing) та та протоколом засідання групи забезпечення спеціальності 073 - «Менеджмент»
https://drive.google.com/drive/folders/1AwHHwbEs_iz6l4gf5Qs4FrEO25MNFqVG?usp=sharing ЕГ констатує, що
сформовані ПРН загалом відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для дискрипторів 8
кваліфікаційного рівня . Ця відповідність забезпечується структурою ОК та їх переліком у ОНП в редакції 2020р. з
поправкою згідно Постанови КМУ №519 від 25.06.2020, за якою освітній ступінь «доктор філософії» відповідає «8
рівню Національної рамки кваліфікацій та другому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору
вищої освіти».

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі ОНП чітко сформульовані, з фокусом на розвиток виробничого сектору економіки, управління його суб’єктами
та процесами, з орієнтацією досліджень на проблематику інноваційних змін та трансформацій, з урахуванням
досвіду наукової економічної школи Університету, що в цілому відповідає візії, місії та стратегії ЗВО. При
проектуванні та модернізації ОНП «Менеджмент», її мети, ПРН та змістовного наповнення ОК, враховуються
пропозиції та потреби різних груп стейкхолдерів (здобувачі, випускники, працедавці, академічне середовище,
представники органів державної влади та місцевого самоврядування). При проектуванні ОНП враховується
стратегічні переваги ЗВО, досвід підготовки докторів філософії вітчизняних та світових ЗВО.

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

Мета та місія ЗВО (версія на сайті, версія 2021 року тощо) трактуються по-різному в документах ЗВО та потребують
уніфікації на рівні ЗВО. Рекомендації: у внутрішніх нормативних документах ЗВО рекомендовано однозначно
трактувати (уніфікувати) місію, стратегічні цілі та завдання, як передумови для формування мети ОНП з
Менеджменту та нормативного базису для її модернізації.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОНП «Менеджмент» та освітньо-наукова діяльність Університету за цією ОНП в цілому є узгодженою за
підкритеріями 1.1 – 1.4 критерію 1, з недоліком за підкритерієм 1.1, що не має суттєвого впливу на якість та
результати реалізації ОНП.
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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).

Обсяг ОНП «Менеджмент» редакції 2020 року складає 45 кредитів ЄКТС або 1350 год. (освітня складова), що
відповідає вимогам ст. 5, п. 6 ЗУ «Про вищу освіту» та п. 26 Постанови КМУ №261 від 23.03.2016 р. Термін реалізації
ОНП складає 4 роки. Обсяг ОНП та термін підготовки закріплено у внутрішньому документі ЗВО – п. 7.3.
«Положення Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії» (затв. рішенням Вченої
ради ОНПУ від 26.02.2020, протокол №5, введено в дію наказом ректора ОНПУ №21 від 6.03.2020 р.)
(https://opu.ua/document/3353). Згідно навчального плану, затв. рішенням Вченої ради ОНПУ від 27.08.2020 р.,
протокол №1 та уведеного в дію наказом Ректора ОНПУ №53/1 28.08.2020 р.,
(https://opu.ua/education/programs/phd-073-0) обсяг освітньої складової ідентичний ОНП та становить 1350 год. (45
кредитів ЄКТС), у т.ч. на дисципліни за вибором здобувачів відводиться 12 кредитів або 360 год. Реалізацію освітніх
компонент ОНП розраховано на 3 семестри, виконання наукової складової – 4 роки навчання (без конкретизації
обсягу годин та кредитів у ОНП та у навчальному плані). Згідно п. 27 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук (затвердженого Постановою КМУ №261 від 23.03.2016) структура ОНП
забезпечує набуття таких компетентностей, в межах яких всі кредити забезпечується основними компонентами: 1)
ОК для здобуття глибинних знань із спеціальності - 12 кредитів (ОП1 Наукові дослідження у сфері менеджменту,
ОП2 Новітні теорії економіки та управління, ОП3 Управління розвитком виробничого сектору управління та його
суб’єктів); 2) ОК для отримання загальнонаукових (філософських) компетентностей, спрямованих на формування
системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного світогляду - 4 кредити (ОЗ03
Філософія та методологія наукових досліджень); 3) ОК для набуття універсальних навичок дослідника – 10 кредитів
(ОЗ02 Психологія та педагогіка вищої шкли, ОЗ04 Управління науковою діяльністю, ОПП01 Педагогічна практика
за професійним спрямуванням); 4) ОК для здобуття мовних компетентностей, 7 кредитів (ОЗ01 Іноземна мова за
професійним спрямуванням). На ОПП01 Педагогічна практика за професійним спрямуванням – не передбачено
кредитів в загальному обсязі ОНП. Із 45 кредитів ЄКТС загального обсягу ОНП 33 кредити ЄКТС (990 год.) складає
обсяг обов’язкових освітніх компонентів; 12 кредитів ЄКТС (360 год) – складають дисципліни за вибором здобувачів
вищої освіти. Обсяг ОНП та окремих освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС) відповідає вимогам чинного
законодавства для відповідного рівня вищої освіти.

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.

Зміст ОНП редакції 2020 р. (https://opu.ua/education/programs/phd-073-0) відповідає науковому та прикладному
змісту науки менеджменту та реалізується через забезпечення основного фокусу ОНП щодо виконання наукових
досліджень та продукування нових знань з управління розвитком виробничого сектору економіки. ОНП 2020 р.
логічно та змістовно структурована, містить портфель обов’язкових ОК для отримання знань зі спеціальності, які
забезпечують професійну підготовку (ОП01, ОП02, ОП03), в т.ч. педагогічну практику за професійним
спрямуванням (ОПП01), поглиблюється вибірковою частиною дисциплін професійної підготовки (ВП01, ВП02,
ВП03, ВП04, ВП05, ВП06, ВП07, ВП08, ВП09, ВП010), що в комплексі забезпечує набуття управлінських
компетентностей, а також, опанування комунікативними компетентностями (ОЗ01), оволодіння знаннями та
навичками із циклу дисциплін загальнонаукової підготовки (ОЗ01, ОЗ02, ОЗ03, ОЗ04). Зміст ОНП має чітку
структуру, її ОК логічно пов’язані (ОК ОЗ02 та ОЗ03 (1 семесрт) формують компетентності, необхідні для вивчення
ОКОЗ 04 (2 семестр); ОП01- для ОП02; крім того обов’язкові дисципліни з фаху передують та поглиблюються
вибірковими), послідовно вивчаються протягом 3 семестрів та забезпечують досягнення ПРН в задекларованому
обсязі, що підтверджується змістом ОП у контексті реалізації п.5.1-5.3, а саме: Матрицею співвідношення
програмних компетентностей до ОК (п. 5.1 ОНП), Матрицею співвідношення ПРН до програмних компетентностей
(п. 5.2 ОНП) та Матрицею співвідношення ПРН до ОК (п. 5.3 ОНП). Зміст ОНП аргументовано робочими
програмами ОК, в яких забезпечується досягнення ПРН та компетентностей (ПРН1-ПРН24; ЗК1-ЗК10; СК1-СК6) )
(https://drive.google.com/drive/folders/1iAeZc5nw_DOXGdMx3Ohn4AUPyTQQLKfw?usp=sharing). Зміст ОК поєднує
освітню, наукову та педагогічну складові, забезпечує оволодіння методами критичного аналізу, оцінки і синтезу ідей,
інструментарієм економіко-математичного та статистичного аналізу, інформаційних технологій. Структурно-
логічна схема реалізації ОНП демонструє системність, структурованість, логіку, зв'язок та взаємодію ОК та їх
спрямованість на досягнення мети, ЗК, СК та ПРН. Задекларовані ПРН досягаються обов’язковими освітніми
компонентами ОНП, при цьому доповнюються та посилюються вибірковими складовими. Кожен ПР охоплений
змістом основних ОК ОНП, підтвердженням цьому крім ОНП є навчальний план та робочі програми навчальних
дисциплін. За результатами аналізу змісту ОНП 2020 р., Навчального плану
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/op/learn_plans/073-0_2020_np_menedzhment.pdf), робочих програм
дисциплін (https://drive.google.com/drive/folders/1hVz6x796bfEwBN2qiseNUS5wZ2i0g7-g?usp=sharing), іншого
навчально-методичного забезпечення дисциплін
https://drive.google.com/drive/folders/1iAeZc5nw_DOXGdMx3Ohn4AUPyTQQLKfw?usp=sharing а також інтерв’ювання
фокус-груп, ЕГ визначила, що освітні компоненти ОНП у своїй сукупності дозволяють досягти задекларованих
цілей та сформованих ПРН.
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3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

Зміст ОНП, який формується через пул ОК, відповідає предметній області спеціальності 073 «Менеджмент» галузі
знань 07 «Управління та адміністрування» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. Зміст ОНП 073
«Менеджмент» забезпечує відповідність меті та фокусу ОНП («науково-методичний базис управління
організаціями та їх об’єднаннями в частині управління розвитком виробничого сектору економіки та його
суб’єктів»).Змістовне наповнення предметної області («актуальні концептуальні та методологічні знання в сфері
менеджменту») розкривають дисципліни професійної підготовки: формування науково-методичного базису
управління – ОП01 «Наукові дослідження в сфері менеджменту» (забезпечує здобуття загальних компетентностей
ЗК1, ЗК3, ЗК7, ЗК8, ЗК9, ЗК11 та спеціальних СК1, СК2, СК3, СК4, СК5 та досягнення результатів навчання ПР15,
ПР16, ПР18, ПР19, ПР20, ПР21 );концептуальні положення сучасних теорій економіки і менеджменту – ОП02
«Новітні теорії економіки та управління» (забезпечує здобуття загальних компетентностей ЗК3, ЗК11 та спеціальних
СК3 та досягнення результатів навчання ПР4, ПР5, ПР14, ПР21); теоретико-методологічний базис управління
розвитком виробничого сектору економіки та його суб’єктів – ОП03 «Управління розвитком виробничого сектору
економіки та його суб’єктів» (забезпечує здобуття загальних компетентностей ЗК1, ЗК7, ЗК8, ЗК11 та спеціальних
СК2, СК4, СК6 та досягнення результатів навчання ПР16, ПР17, ПР20, ПР23, ПР24). Об’єктами вивчення ОНП є:
інноваційні методики та сучасні знання при аналізі та структуруванні проблем сучасного менеджменту виробничого
сектору економіки та його суб’єктів; інструментарій при розробці рішень щодо їх розв’язання, продукування нових
знань; інструментарій в сфері управління розвитком виробничого сектору економіки та його суб’єктів; інноваційні
трансформації; наукова та педагогічна діяльність. Вибіркові дисципліни професійної підготовки ОНП (ВП-1ВП10)
доповнюють комплекс знань, сформованих через вивчення обов’язкових освітніх компонентів, дають можливість
поглибити знання з спеціальності та досліджуваного наукового напряму. Зміст ОНП реалізується з масштабним
використанням інноваційних освітніх технологій, зокрема: методи і методики наукового пізнання та аналітичної
обробки інформації, інформаційно-комунікаційні технології дослідницької діяльності, економіко-математичні та
економіко-статистичні методи тощо. Зміст ОНП (освітні компоненти) відповідає інструментам та обладнанню ЗВО.
Усі ЗК, СК та ПРН забезпечуються обов’язковими ОК. Зазначені ОК у своїй сукупності дозволяють сформувати
науково-методологічне підґрунтя для виконання наукової складової ОНП.

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

В Університеті сформовані і формалізовані процедури, які дозволяють забезпечити формування індивідуальної
освітньої траєкторії та регламентують обсяг вибіркових Ок – 12 кредитів або 26,7% обсягу освітньої складової, що
відповідає вимогам ЗУ «Про вищу освіту» та п. 26 Постанови КМУ №261 від 23.03.2016 р. Формування
індивідуальної освітньої траєкторії регулюється оприлюдненими на сайті Положеннями: «Про порядок організації
вивчення вибіркових освітніх компонентів» (https://opu.ua/document/3354); «Про порядок підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії»(https://opu.ua/document/3353); «Про порядок реалізації права на
академічну мобільність»(https://opu.ua/document/2501); «Про порядок визнання результатів навчання, отриманих
здобувачами вищої освіти Університету у неформальній та інформальній освіті» (https://opu.ua/document/3447). В
процесі роботи з фокус-групами ЕГ отримала підтвердження про ознайомлення із змістом документів здобувачів та
НПП. Вибіркові дисципліни затверджуються та фіксуються у індивідуальному навчальному плані здобувача, які
було надано на запит ЕГ (https://drive.google.com/drive/folders/1YCXB3SVzJmqzMdibxEtNa3nTeEzDno-X?
usp=sharing), було підтверджено відповідають напряму наукових досліджень здобувачів обраним ОК. Можливість
вибору не обмежується кількістю студентів у групі (нормативно та фактично), процедурно ОНП передбачається
вибір 3-х ОК професійної підготовки з 10-ти запропонованих (ВП-1ВП10), разом з тим, частково обмежує вибір та
можливості здобувачів у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії відмінність у формах контролю за
окремими ОК ( 7 ОК передбачають здачу іспити, а 3 ОК мають кінцеву атестацію у вигляді заліку). Навчальний план
ОНП з переліком вибіркових дисциплін,а також описи усіх дисциплін навчального плану для ознайомлення з ними
здобувачами розміщено на сайті Університету (https://opu.ua/education/programs/phd-073-0). ОНП передбачає
вибір ОК, які розроблено для інших рівнів вищої освіти і які пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження за
погодженням із науковим керівником, завідувачем випускової кафедри та керівником відповідного навчально-
наукового інституту. Порядок та процедурні моменти вибору ОК згідно Положення «Про порядок організації
вивчення вибіркових освітніх компонентів» (https://opu.ua/document/3354) реалізуються шляхом вибору
здобувачами 1-го р. навчання 3 вибіркових ОК до 5 листопада, оформлення та погодження з науковим керівником,
гарантом ОНП, завідувачем аспірантури та докторантури індивідуальних навчальних плану. Індивідуальний
навчальний план здобувача затв. Вченою радою Університету протягом двох місяців з дня зарахування . Зміни
вносяться та затверджуються в аналогічному порядку. Здобувачі самостійно мають можливість обирати дисципліну
для викладання під час проходження педагогічної практики, наукового керівника, тему дисертації. Формування
індивідуальної траєкторії в науковій складовій здобувача затверджується в індивідуальному плані наукової роботи.

5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.
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Практична підготовка є обов'язковим ОК ОНП та НП. Згідно ОНП практичну підготовку здобувачів забезпечує
реалізація ОК ОПП01 Педагогічна практика за професійним спрямуванням, обсяг якої складає 50 год. та
реалізується у 4 семестрі навчання (с.12-13, кількість годин зазначено у вигляді зноски, кредити не вичначено).
Педагогічна практика формує такі загальні компетентності, як ЗК1, ЗК2, ЗК6, ЗК9, ЗК10, ЗК11, фахові
компетентності, як: СК 1, СК 2, СК 3, СК 4 та забезпечує результати навчання: ПР4, ПР5, ПР8, ПР9, ПР10, ПР11, ПР14,
ПР15, ПР17, ПР18, ПР21. Зазначені компетентності необхідні для подальшої професійної, наукової та дослідної
діяльності. Для проходження педагогічної практики здобувач обирає дисципліну для викладання на 1-2 рівнях
вищої освіти. Зміст, процедури проходження та захисту результатів педагогічної практики затверджено Програмою
педагогічної практики за професійним спрямуванням для ОНП 2020 р., яка розміщена на сторінці цієї освітньої
компоненти (https://opu.ua/education/programs/components/8923) на сторінці ОНП «Менеджмент»
(https://opu.ua/education/programs/phd-073-0). Проходження практики згідно Програми заплановано у 221-2022
н.р., для наявних здобувачів передбачалось вивчення ОК «Педагогічний практикум» з формою підсумкового
контролю у вигляді заліку в 2-му семестрі 1-го року навчання
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/op/learn_plans/0730_2019_np_menedzhment.pdf.) На вимогу, ЕГ було
презентовано приклади звітів з дисципліни «Педагогічний практикум»
(https://drive.google.com/drive/folders/1Dd9tL8JsTHwyRtfLkPNEdL6huhaw5SnJ?usp=sharing ) Процедурно звіти були
презентовані здобувачами, обговоренні та затвердженні на засіданнях випускової кафедри (Протоколи: №11 від
12.06.2017; № 9 від 11.06.2018; № 11 від 07.06.2019; № 12 від 30.06.2020). Загальні нормативні положення реалізації
практичної підготовки визначено положеннями «Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії» (https://opu.ua/document/3353), «Про проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти в
Одеському національному політехнічному університеті» (https://opu.ua/document/2304) та Типовою навчальною
програмою педагогічного практикуму за професійним спрямуванням (https://opu.ua/document/2493). На думку ЕГ,
педагогічна практика повною мірою забезпечує набуття навичок реалізації освітніх технологій та розроблення
навчально-методичного забезпечення дисциплін, оволодіння педагогічною майстерності та викладацькими
техніками, а також набуття компетентностей для якісного виконання наукової складової ОНП. . Недоліком
визначено відсутність для ОПП 01 Педагогічна практика за професійним спрямуванням визначення кредитів в
загальному обсязі ОНП та не враховано ОК в обсязі ОНП (навчальна складова).

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

ОНП дає можливість сформувати у здобувача вищої освіти soft skills навички (соціальні, міжпрофесійні,
універсальні, комунікативні, гнучкі ), які системно формуються впродовж 4-річного періоду навчання та
забезпечують дієве спілкування з академічним середовищем, здобувачами, колегами, органами влади та бізнесу,
іншими стейкхолдерами; забезпечують комунікування в межах виконання та захисту наукового дослідження,
здійснення науково-педагогічної діяльності, дозволяють швидко адаптуватися до нових умов, вирішувати
нестандартні завдання, підвищувати ефективність управлінської та науково-педагогічної роботи,
самовдосконалюватись та розвиватись. Так, навички комунікації іноземною мовою (ЗК2) забезпечує ОК ОЗ01
«Іноземна (англійська, німецька, іспанська) мова за професійним спрямуванням»; навички управління
інформацією для організації та проведення наукових досліджень (ЗК3) та здатність до презентації результатів
власного дослідження в усній та письмовій формах (СК2) забезпечують ОК ОЗ04 Управління науковою діяльністю,
ОП01Наукові дослідження в сфері менеджменту та ОП02 Новітні теорії економіки та управління; лідерські якості,
здатність приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність (ЗК10)
забезпечує ОЗ02 Психологія та педагогіка вищої школи та ОЗ Управління науковою діяльністю. Навички командної
роботи здобуваються в ОЗ02 Психологія та педагогіка вищої школи та ОПП01 Педагогічна практика за професійним
спрямуванням. Крім того, ОПП01 формує навички аналізу та синтезу на основі аргументів та фактів, володіння
культурою мислення (ЗК1); здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності(ЗК6);
здатність до науково-педагогічної діяльності, передачі своїх знань та досвіду (ЗК9); лідерські якості (ЗК9); вміння
самостійно працювати (ЗК10). Здатність працювати в міждисциплінарній команді (ЗК4) та працювати в
міжнародному середовищі. (ЗК5) забезпечує ОЗ02 Психологія та педагогіка вищої школи та ОЗ03 Філософія та
методологія наукових досліджень. Серед технологій навчання, що застосовуються в освітньому процесі для
формування soft skills, необхідно виокремити: самостійна робота студентів на засадах розвитку креативності,
самостійності прийняття рішень та відповідальності досягається виконанням завдань; застосування методів «ділової
гри», кейс-стаді, групової роботи; проблемно-пошукові, дослідницько-пошукові, дослідницькі методи; управління
науковими проектами, презентація та апробація досліджень тощо. ЕГ встановлено, що за сприяння та підтримки
Університету здобувачі є учасниками міжнародних конференцій, проектів та та виконавцями в НДР, що забезпечує
формування та закріплення soft skills навичок (звіти студентів -https://drive.google.com/file/d/1xFLqc_HSgnfW-
Gsw2zkH8_j4mT_zK5JT/view?usp=sharing).

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

ЕГ встановлено, що при розробці ОНП група забезпечення керувалася законом України «Про вищу освіту»,
Постановами Кабінету Міністрів України № 266 від 29.04.2015 р. «Про затвердження переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»та № 1341 від 23.11.2011 р. «Про
затвердження НРК», Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 610 від
23.03.2021 р. затверджено професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти»
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https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-standart-na-grupu-profesij-vikladachi-zakladiv-vishoyi-osviti. Експертна
група рекомендує використати зазначений професійний стандарт при наступному перегляді та модернізації ОНП.

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.

Обсяг ОНП та її структурних компонентів (ОК) регламентується Положенням про організацію освітнього процесу
(https://opu.ua/document/2492) та Наказом «Про формування навчальних планів докторів філософії на 2020-2021
н.р.» (https://opu.ua/document/3519). Загальний фонд навчального часу згідно ОНП та НП 2020 р. складає 45
кредитів ЄКТС або 1350 год. (освітня складова), ), з яких 524 години (38,8%) відводиться на аудиторні заняття та 826
годин (61,2%) на самостійну роботу, що відповідає нормативним вимогам (аудиторне навантаження має бути не
меншим, ніж ¼ обсягу ОНП, а відповідно для самостійної роботи аспіранта відводиться не більше, ніж ¾ обсягу
загального часу). Аудиторні заняття передбачено в 1-3 семестрах з тривалістю 15 тижнів. Тижневе аудиторне
навантаження для здобувача у 1-му семестрі становило 17 годин, у 2-му – 16 годин, у 3-му − 2 години. Всі ОК мають
лекції, практичні заняття, самостійну роботу та визначені форми контролю. На проходження педагогічної практики
за професійним спрямування відводиться 50 годин (без урахування кредитів у загальному обсязі навантаження
здобувача). Навантаження у розрізі ОК розраховується відповідно до Методичних рекомендацій із розрахунку
навантаження здобувачів вищої освіти (https://opu.ua/document/2537). На ОНП відсутні порушення вимог
зазначеного документа. За результатами опитування здобувачів 2018-2021рр.
(https://drive.google.com/drive/folders/1A2BiGuV0y0m5PQVTtNi_JqhFV8Sv2SPl?usp=sharing) та у процесі роботи із
фокус групами ЕГ було встановлено, що 84-90% здобувачів задоволені якістю ОНП, структурою, змістом ОК та своїм
навантаженням .

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.

Підготовка здобувачів за дуальною формою освіти за ОНП «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та
адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти доктор
філософії (PhD) не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Обсяг та структура ОНП та окремих ОК відповідає нормативним вимогам, дозволяє досягнути результатів навчання.
Зміст ОНП має чітку структурно-логічну схему, ОК взаємопов’язані, відповідають цілям, предметній області ОНП,
сфокусовані на управлінських проблемах та інноваційному розвитку виробничого сектору економіки та методах їх
вирішенні, дозволяють формувати загальні та спеціальні (фахові) компетентності та досягати ПР. ОНП розвивається
та модернізується, її змістовне наповнення згідно із сформованих стейкхолдерами пропозицій переглядалось у 2019
та 2020 р. Здобувачі реалізують своє право на формування індивідуальної освітньої траєкторії, що підтверджено
фактично та у нормативних документах. Практична підготовка є обов'язковим ОК ОНП та реалізується через
Педагогічну практика за професійним спрямуванням, забезпечує формування комплексу компетентностей та
результатів навчання, необхідні для подальшої професійної, наукової та педагогічної діяльності здобувачів. ОНП
забезпечує набуття здобувачами soft skills навичок у методах навчання, змісті та в процесі виконання наукової
складової ОНП.

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

Слабкі сторони: 1. У НП ОНП не передбачено (технічно) обсяг годин та кредитів на виконання наукової складової
(кваліфікаційної роботи здобувача - дисертаційної роботи), (4-8 семестри) 2. На ОПП01 Педагогічна практика за
професійним спрямуванням – не передбачено кредитів в загальному обсязі ОНП та не враховано ОК в обсязі ОНП
(навчальна складова) 3. Часткове обмеження можливостей здобувачів у формуванні індивідуальної освітньої
траєкторії блоковим принципом вибору ОК (різні форми контролю у дисциплін) Рекомендації: з метою визначення
загального обсягу ОНП у кредитах ЄКТС (наукова та освітня складова) рекомендовано передбачити в ОНП та НП
обсяг годин та кредитів, які відведено на виконання кваліфікаційної роботи (дисертаційної роботи); відкорегувати
кількість кредитів ОНП за рахунок впровадження часу (у кредитах ЄКТС) на вивчення ОК Педагогічна практика за
професійним спрямуванням до навчального навантаження здобувачів; рекомендовано зняти блокові обмеження
можливостей здобувачів у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії через створення загального пулу
вибіркових дисциплін та уніфікувати форми контролю за всіма вибірковими ОК ОНП.
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Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Виділені експертною групою сильні сторони і позитивні практики при аналізі діяльності ЗВО дозволили зробити
висновок про відповідність ОНП за критерієм 2 рівню В. Структура та зміст ОНП в цілому є узгодженими за під
критеріями 2.1-2.8 критерію 2 та дозволяють досягнути задекларовані ПРН. Недоліки за підкритеріями 2.1 та 2.4
ОНП є несуттєвими, та, в цілому, не знижують якість підготовки здобувачів.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання:

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

Правила прийому до аспірантури ДУ «Одеська політехніка» у 2021 році (дод.3 Правил прийому до Університету в
2021 році), ухвалено Вченою Радою, протокол №5 від 22 грудня 220 р. та протокол №1 від 25.5.2021 р. , є чіткими,
прозорими, не містять дискримінаційних положень, їх оприлюднено на офіційному веб-сайті ЗВО
(https://opu.ua/vstup/rules). У розділі для вступників сформовано та розміщено каталог освітньо-наукових програм
за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти доктор філософії (PhD), https://op.edu.ua/vstup/asp-edu-prog.
Правила прийому регламентують питання: загальні положення (1); вимоги до рівня вступників (2); фінансування
підготовки (3); строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування (4);
порядок прийому документів для участі у конкурсному відборі (5); вступні випробування та проведення конкурсу
(6); формування та оприлюднення рейтингового списку вступників (7); надання рекомендацій для зарахування (8);
наказ про зарахування (9); особливості прийому іноземців та осіб без громадянства (1). Строки прийому заяв і
документів, проведення вступних випробувань, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до
аспірантури в терміни, встановлені приймальною комісією: з 2 по 27 серпня - подання заяв та документів; з 30
серпня по 3 вересня – вступні випробування; 8 вересня – оприлюднення рейтингового списку вступників, до 10
вересня – зарахування вступників на місця держзамовлення та за кошти юридичних і фізичних осіб (р.4). До
підготовки в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь вищої
освіти магістра (або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Доступність до отримання вищої освіти для
іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється відповідно до законодавчих актів, положення яких
регулюють права таких осіб на можливість здобувати вищу освіту, а також відображені у р.10. Правила прийому
оновлюються щорічно. Результатами роботи ЕГ із фокус групами здобувачів різних років навчання, дозволили
стверджувати, що здобувачі продемонстрували розуміння правил та особливостей прийому, їх задоволеність
організаційними процедурами вступу, користувались інформацією з сайту під час вступу.

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

Згідно із Правилами прийому до аспірантури ДУ «Одеська політехніка» у 2021 році до аспірантури ОНП
«Менеджмент» на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь вищої освіти магістра або спеціаліста.
Врахування особливостей ОНП відбувається при складанні вступних екзаменів. Для вступу необхідно скласти
екзамени: зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра); з іноземної мови (англійської, німецької,
французької та іспанської – за вибором вступника), (в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти) . Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним
сертифікатом тестів ТОЕFL, або International English Language Nesting System, або сертифікатом Cambridge English
Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови (п. 6.1 Правил прийому) із
зарухуванням результатів сертифікату. Для конкурсного відбору вступників використовується сума балів,
одержаних при складанні фахового випробування із спеціальності (200-бальна шкала, коефіцієнт 0,6), вступного
іспиту з іноземної мови (200-бальна шкала, коефіцієнт 0,4). Вступник допускається до участі у конкурсному відборі,
якщо кількість балів на екзамені з фаху складе не менше 160, з іноземної мови - 140 балів . Додатковою конкурсною
перевагою є рекомендаційний лист. Для його отримання вступник на відкритому засіданні випускової кафедри
презентує свої наукові здобутки у присутності потенційного наукового керівника, завідувача кафедри, гаранта ОНП,
директора ІБЕІТ, інших викладачів та членів кафедри. Процедуру отримання додаткових балиів за наукові
досягнення оприлюднено на сайті ЗВО https://op.edu.ua/vstup/asp-extrapoints. Програму вступного фахового
випробування оприлюднено на сайті https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/offer/files/_073_phd.pdf, вона
щорічно перезатверджується. Програма вступного випробування інтегрує зміст наступних начальних дисциплін:
«Основи економічної теорії»; «Менеджмент»; «Економіка і фінанси підприємства»; «Статистика»; «Фінанси, гроші
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та кредит», що дозволяє врахувати особливості ОНП. Потребує уточнення у документах ЗВО порядок та механізм
вступу з інших спеціальностей (галузей знань).

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.

В Університеті правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної
мобільності, регламентовано внутрішніми документами: «Положенням про відрахування, переривання навчання,
поновлення і переведення здобувачів вищої освіти», п.3,4,6,8
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_perev_2019.pdf) та Положенням про
порядок реалізації права на академічну мобільність
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_amob.pdf.), згідно якого для
перезарахування оцінок, що отримані в інших ЗВО, застосовуються рекомендації ЄКТС (або умови угоди із іншими
ЗВО, стор.31). Процедурно визнання вивчення ОК здійснюється на підставі заяви здобувача, до якої додається
документ з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про
систему оцінювання, завірений в установленому порядку у відповідному ЗВО. Перерахування оцінок відбувається
згідно із завіреною шкалою. ЕГ встановлено, що здобувачі обізнані щодо можливостей визнання та перезарахування
результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності проте під час проведення
акредитаційної експертизи практики визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО та під час академічної
мобільності не було. З метою практичної реалізації процесів визнання результатів навчання, отриманих в інших
ЗВО, зокрема під час академічної мобільності необхідно активізувати роботу щодо реалізації внутрішньої та
міжнародної академічної мобільності здобувачів, більш активно їх інформувати та стимулювати до участі у
міжнародних та національних освітніх та наукових проектах та програмах, міжнародних стажуваннях.

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.

Порядок та процедура визнання результатів неформальної освіти відображено у Положенні про порядок визнання
результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти Університету у неформальній та інформальній освіті (п.
2.1) https://op.edu.ua/document/3447у Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній
освіті, передбачено нормативно як для окремих освітніх компонентів навчального плану (навчальних дисциплін,
практик, курсових робіт і проектів), так і окремих змістових модулів навчальних дисциплін за особистою заявою
здобувача, яку він подає гаранту освітньої програми. Також атестацію за результатами неформального навчання
(наукові та навчальні заходи з видачею сертифікатів) відображаються у звітах здобувачів та заслуховуються на
засіданнях кафедри, що є підтвердженням участі в наукових заходах під час поточної атестації та переведення на
наступний рік навчання. КНЦ «Політех-консалт» пропонує додаткові курси і тренінги (дод.2.4.1,
https://drive.google.com/file/d/1Ov0p6nnWInz-DkXol7mhJj2k_FdhLyoL/view?usp=sharing), які передбачають
поглиблення професійних компетентностей здобувачів ОНП. ЕГ встановлено, що здобувачі обізнані щодо
можливостей визнання та перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Практики
застосування вказаних правил щодо ОК навчального плану ОНП Менеджмент не було. Разом з тим, здобувачеві
Янковській О.С. було перезараховано як окремий змістовий модуль «Аналітичнідослідження розвитку національних
економічних систем» ОК «Інформаційно-аналітичнезабезпечення економічних досліджень» за результатами участі
у англомовному вебінарі від Elsevier на тему «Цілі сталого розвитку ООН – як аналізувати
бібліометричніпоказники». ЕГ рекомендовано посилити інформування здобувачів ОНП про наявні переваги участі у
неформальній інформальній освіті та можливостях перезарахування результатів навчання, отриманих ними.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

ЕГ констатує, що всі вступники мають вільний доступ до інформації, яка стосується ОНП «Менеджмент», Правил
прийому до аспірантури за цією ОНП, можливостей та умов участі у міжнародній та внутрішній академічній
мобільності здобувачів, перезарахування отриманих результатів у інших ЗВО, внаслідок мобільності, а також
результатів навчання, отриманих у неформальній та ін формальній освіті.

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

1. Відсутність системної практики застосування визначених в нормативних документах університету правил та
процедур перезарахування результатів навчання, отриманих у формальній (інші ЗВО, у т.ч. під час академічної
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мобільності), так і результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті освіті на даній ОНП. 2.
Потребує уточнення у документах ЗВО порядок та механізм вступу з інших спеціальностей (галузей). 3. Потребує
поглиблення опис вимог до порядку організації проведення іспиту, та зокрема, інформування здобувачів про
структуру білету. Рекомендація: посилити інформування здобувачів ОНП про наявні можливості та переваги участі
у програмах внутрішньої та міжнародної академічної мобільності та перезарахування результатів навчання,
отриманих ними у інших ЗВО, у формальній та неформальній освіті; забезпечити регламентування у документах
ЗВО порядку вступу з інших спеціальностей (галузей знань); забезпечити у Програмі вступного випробування із
спеціальності інформування вступників до аспірантури про вимоги до порядку організації проведення іспиту, та
зокрема, представити структуру білету, у додатках надати зразок білету

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОНП «Менеджмент» в цілому узгоджена за під критеріями 3.1.-3.4 Критерію 3. Уся інформація щодо Правил
прийому на навчання та порядку перезарахування результатів, отриманих у формальній освіті в інших ЗВО та під
час академічної мобільності та у неформальній освіті находиться у відкритому доступі для усіх учасників освітнього
процесу. Однак, були виявлені недоліки в контексті підкритеріїв 3.2,3 та 3.4 (відсутність практичного застосування
здобутків неформальної освіти та залучення здобувачів ОНП до участі у програмах академічної мобільності), які
суттєво не впливають на якість реалізації ОНП та рівень доступу до ОНП та її компонентів.

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.

Форми та методи навчання і викладання в цілому сприяють досягненню заявлених у ОНП цілей та програмних
результатів навчання. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ, Наказ від 03.10.2019
№ 34 | Державний університет «Одеська політехніка» (opu.ua) та Наказу «Про формування навчальних планів
докторів філософії на 2020-2021 н.р.» (https://opu.ua/document/3519) навчання здобувачів здійснюється за очною
формою. Форми навчання відображаються у навчальному плані ОНП, форми та методи навчання і викладання – у
робочих програмах НД, які розробляються відповідно до «Положення про робочу програму навчальної дисципліни»
(https://opu.ua/document/2549). Застосовувані в рамках реалізації ОНП форми і методи навчання відповідають
вимогам студентоцентрованого підходу. Потреби студентів як суб’єктів навчання, реалізуються і через вибірковий
блок дисциплін, формування індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи
аспіранта, інформування про наукові дослідження потенційних наукових керівників
https://economics.opu.ua/portfolio. В університеті існує можливість зміни або призначення двох наукових керівників,
право на академічну мобільність, співпраця з науковим керівником на засадах академічної свободи. В Державному
університеті «Одеська політехніка» працює портал дистанційного навчання (https://el.opu.ua/course/index.php?
categoryid=123) з навчальними курсами за якими навчаються здобувачі вищої освіти. Проте, під час онлайн-
зустрічей зі всіма групами стейкголдерів не було підтверджено використання системи дистанційного навчання на
платформі Moodle. Моніторинг задоволеності здобувачів навчанням на ОНП «Менеджмент» проводилося
випусковою кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності
(https://drive.google.com/drive/folders/1A2BiGuV0y0m5PQVTtNi_JqhFV8Sv2SPl). Освітнє середовище у Одеській
політехніці сприяє розвитку мислення студентів та проведенню досліджень.

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).

Форми й методи навчання на ОНП визначені у відповідності до положень Національної рамки кваліфікацій для
третього освітньо-наукового рівня освіти і до Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ, Наказ від
03.10.2019 № 34 | Державний університет «Одеська політехніка» (opu.ua) , що прописує основні форми організації
освітнього процесу (розділ 2) в університеті, а також форми і методи контрольних заходів (розділ 5)
(polozhennya_oop_2019_1.pdf (opu.ua)). Інформація щодо змісту, результатів навчання, видів навчальних занять та
самостійної роботи, критеріїв оцінювання в межах окремих освітніх компонентів міститься в описі ОК та його РПНД
(https://drive.google.com/drive/folders/1hVz6x796bfEwBN2qiseNUS5wZ2i0g7-g,
https://opu.ua/education/programs/phd-073-0), в тому числі і вибіркових дисциплін розміщено на сайті університету
(https://opu.ua/education/programs/phd-073-0). Проте, ні в описі ОК , ні в РПНД, інших документах на офіційному
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сайті не оприлюднено інформаціі, які пакети прикладних програм (ППП-далі) використовуються при вивченні НД.
Наприклад, «Методологія управління проектами, програмами та портфелями проектів»
(https://opu.ua/education/programs/components/8930), дисципліна, яка обов’язково передбачає застосування ППП
(Л15). Викладачі та здобувачі вищої освіти зазначили, що інформацію про зміст, програмні результати оцінювання,
його порядок та критерії також подається викладачами на перших заняттях за кожною з навчальних дисциплін. Для
ОК «Педагогічна практика за професійним спрямуванням» – під час організаційних зборів перед початком
проходженням практики. Окрім того, на початку навчального року, як відмітила гарант програми та завідувач
аспірантурою проводяться організаційні збори, на яких здобувачам доводиться зміст ОНП та окремих ОК. Під час
зустрічі, здобувачі вищої освіти підтвердили, що вони мають інформацію про доступ до робочих програм та робочих
планів з навчальних дисциплін за ОНП «Менеджмент» та ознайомлені з ними. У відкритому доступі на сайті
університету розміщено портфоліо потенційних наукових керівників та викладачів професійних дисциплін ОНП
(https://economics.opu.ua/portfolio). Як зазначали під час зустрічі і керівники здобувачів і самі здобувачі, це
дозволяє забезпечити свободу вибору здобувачам наукового керівника на етапі вступу до аспірантури університету,
вибору освітніх компонент при формуванні індивідуального навчального плану аспіранта.

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

На основі проведеної зустрічі з викладачами та здобувачами вищої освіти і враховуючи результати опрацювання
відповідних документів встановлено, що при реалізації ОНП В Одеській політехніці створені умови для поєднанню
навчання і досліджень. Елементи наукових досліджень присутні майже в кожній ОК ОНП. Дисципліни ЗНП ОНП
формують універсальні дослідницькі навички, а дисципліни професійної підготовки формують здобувачами
наукових результатів відповідно до тематики їх досліджень Інтеграція навчання та досліджень відбувається в різних
формах, зокрема через виконання творчих завдань до кожної теми нормативних та вибіркових дисциплін ОНП,
залучення аспірантів до участі у науково-дослідних темах, міжнародні проекти; при підготовці і проведенні
Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій. Аналізуючи звіт кафедри з НДР за останні роки
(https://drive.google.com/drive/folders/1UGosO95RwE8ocC4nkQxGkXPd-gXKi6aO?usp=sharing), підтверджує участь
здобувачів у виконанні науково-дослідних тем. Зокрема, участь у дежбюджетних НДР: Альнуаімі Хамед, Еісай
Салах, Альхаммаді Талеб (Управління ризиками впровадження системи смарт-обліку в міському пасажирському
транспорті на основі інтеграції смарт-інновацій, інформаційних технологій та маркетингового інструментарію, №
ДР0017U003804); Нікітіна О.Д., Є.Є.Мацулевич, П.В. Вугельман (Методи та інструменти управління та його
обліково-аналітичного забезпечення в контексті детермінант сталого розвитку, №ДР0121U108321); Носовець О.І.,
Криворотенко О.О., Криворотенко Л.О., Самиліна Ю.В. (Методологія та управлінський інструментарій забезпечення
економічно-безпечного інноваційного розвитку підприємств промислового сектора на основі інтеграції освіти,
науки та виробництва, № ДР0115U000408), Хвальчик І.Л. (Конкурентна розвідка в безпекоорієнтованому
управлінні інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств стратегічного значення для національної економіки і
безпеки держави», № ДР0019U002005); (https://drive.google.com/file/d/1sSbbJqF__X7sFxUgbjhCj-
UeWfqj6Nqu/view?usp=sharing). В університеті створені умови для реалізації дослідницько-публікаційної активності
здобувачів через безоплатність участі у наукових конференціях університету і ЗВО-партнерах
(https://economics.opu.ua/conferences ), публікації наукових статей у 3-х фахових наукових журналах ІБЕІТ
(категорія Б): «Економiка: реалії часу» (https://economics.opu.ua/journal), «Економічний журнал Одеського
політехнічного університету» (https://economics.opu.ua/journal-print), «Маркетинг і цифрові технології»
(https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt). Питання поєднання навчання і досліджень аспірантами спеціальності 073
«Менеджмент» розглядаються на засіданнях кафедри (протокол №4 від 14.12.2020 року
(https://drive.google.com/drive/folders/16P2z7H-DctNxOE8rwSfjjJvDi3Fv-FTt?usp=sharing ).

4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Викладачі оновлюють зміст ОК на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі. Оновлення
змісту освітніх компонентів регламентує «Положення про робочу програму навчальної дисципліни»
(https://opu.ua/document/2549). Оновлення змісту освітніх компонент відбувається щорічно як на основі власних
наукових досягнень викладачів, так і з врахуванням досягнень інших науковців. Цьому сприяє участь викладачів у
дослідницьких і міжнародних проектах, стажування та підвищення кваліфікації, активна підготовка наукових
публікацій в авторитетних фахових видавництвах та журналах, монографіях. Пропозиції щодо оновлення змісту ОК
розглядаються на засіданнях кафедри (https://drive.google.com/drive/folders/1IGprG-w45q9mi8JUI-
8ZFJsX6Ia_afPM?usp=sharing). В основу розроблення змісту ОК ВП02 «Безпекоорієнтоване управління розвитком
виробничих підприємств», ВП04 «Інтелектуальний капітал промислового підприємства», ВП08 «Моделі і методи
прийняття інвестиційних рішень в секторах національної економіки» були покладені результати докторських
дисертацій їх авторів. Наукова активність С.В.Філиппової у 2018-2020рр. в якості експерта Наукової ради МОН,
Національного фонду досліджень України та участь у міжнародних проектах сприяла створенню ОК «Наукові
дослідження в сфері менеджменту» (https://drive.google.com/drive/folders/1srtza7ktrERnt_HGjmzO1RfjKaOIjTDv ).
Проведення досліджень за НДР «Конкурентна розвідка в безпекоорієнтованому управлінні інноваційно-
інвестиційним розвитком підприємств стратегічного значення для національної економіки і безпеки держави» дала
можливість удосконалити зміст ОК ОЗ03 «Управління розвитком виробничого сектору економіки та його суб’єктів»,
ВП01 «Управління інноваційно-інвестиційним розвитком промислового виробництва», ВП02 «Безпекоорієнтоване
управління розвитком виробничих підприємств» (https://opu.ua/studies/selective/2481 ) .
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5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.

Процеси інтернаціоналізації є невід’ємною складовою стратегії розвитку Одеської політехніки. Інтернаціоналізація
діяльності визначається Концепцією (https://drive.google.com/file/d/1apRUhSRZvIZrq4kaQrW5hzOC812ZExZx/view).
Реалізація права аспірантів на академічну мобільність – Положенням про порядок реалізації права на академічну
мобільність (https://opu.ua/document/2501). НПП та здобувачі беруть участь у міжнародних проектах та програмах.
Проєкт Educational University Romanian-Ukrainian Cross-Border Cooperation (Румунія) - С.В.Філиппова, О.С.Балан,
Л . О . В о л о щ у к . З д о б у в а ч к а Н.В.Лебідь активно приймала участь у багатьох проектах
(.https://drive.google.com/file/d/1f9xyRSJxU0awvqMvHzqr5w9rJ00qNVBV/view?%20usp=sharing). Викладачі ОНП
мають досвід закордонного стажування, викладання, наукової активності, участі у проектах
(https://drive.google.com/drive/folders/1RAAvE0RM9bpaVGwD_kCbQOob5N8cW3Hj?usp=sharing). Приклад одного із
заходів. Україно-польський майстер-клас «Нові виклики економіки та менеджменту» для здобувачів всіх рівнів
вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування».
Польські партнери: майстр Д-р Даріуш Павліщи, голова гміни Громадка (Республіка Польща); Д-р Марчін Кесі,
декан Університету в Бидгощи (Республіка Польща); М-р Пьотр Пачоски, заступник міського голови міста Єленія
Гора (Республіка Польща) (https://www.facebook.com/o.s.balan/posts/4152628228095123). Зведена інформація щодо
залучення аспірантів 3-4 років навчання до міжнародної академічної спільноти (публікації, конференції). Докази
щодо міжнародної наукової активності здобувачки Лебідь Н.В.
https://drive.google.com/drive/folders/1awsYf8XAfD4vXDyDBp8yL9qsRIdFK9F5?usp=sharing В додатку до звіту СО
щодо інтернаціоналізації: заява від іноземного абітурієнта щодо навчання, який знайшов університет через
Економічний портал; накази щодо прийняття на наукове стажування майбутніх іноземних здобувачів, сертифікат
участі здобувача у міжнародній науковій конференції ( https://drive.google.com/drive/folders/1LmEN47EQbRmSBD-
JAEMegnntbpPdXmJp?usp=sharing). Інтернаціоналізації наукових досліджень сприяє наявності публікацій
викладачів кафедр, що забезпечують підготовку за ОНП «Менеджмент» у виданнях, які індексуються
міжнародними наукометричними базами, зокрема Scopus, Web of Science, Copernicus.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у ОНП «Менеджмент» цілей та ПРН,
відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Викладачі активно
застосовують інноваційні методи навчання. Всі учасники освітнього процесу мають доступ до РПНД за ОП
«Менеджмент», які розміщені на сайті університету у відкритому доступі. Надавана здобувачам інформація про
освітній процес є доступною, зрозумілою і вчасною. НПП періодично удосконалюють зміст ОК. У Державному
університеті «Одеська політехніка» навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією
діяльності ЗВО.

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

Відсутність відкритої інформації про спеціальне програмне забезпечення НД для досягнення навчальних цілей
ПРН. Рекомендується висвітлити інформацію про спеціальне програмне забезпечення для вивчення дисциплін в
навчально-методичному забезпеченні навчальних дисциплін на офіційному сайті університету на сторінці ОНП
(https://opu.ua/education/programs/phd-073-0).

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Освітньо-наукова програма «Менеджмент» має відповідний рівень узгодженості за підкритеріями 4.1., 4.3 4.4, 4.5 та
певні зауваження за критерієм 4.2. в частині використання спеціального програмного забезпечення при проведенні
досліджень та організації навчання за ОНП 073 «Менеджмент», які не є суттєвими.
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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.

Форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання здобувачів вищої освіти визначено у відповідності до положень
Національної рамки кваліфікацій для третього освітньо-наукового рівня освіти і до Положення про організацію
освітнього процесу в ОНПУ, Наказ від 03.10.2019 № 34 | Державний університет «Одеська політехніка» (opu.ua)
(розділ 5-7), Положення про робочу навчальну програму (РПНД) (https://opu.ua/document/2549). Під час зустрічі із
здобувачами вищої освіти визначено, що відповідно до студентоцентрованого підходу, аспіранти активно
залучаються до співвикладання, колегіального оцінювання і самооцінювання, що підтверджується результатами
спілкування з науковими керівниками. Рекомендованими формами контрольних завдань освітньо-наукової
програми є завдання на створення і формування елементів індивідуального дослідження. Вибір форм контрольних
заходів у межах навчальних дисциплін здійснюється викладачем. У межах навчальних дисциплін ОНП
передбачено: поточний, модульний та підсумковий види контролів екзамени; стандартизовані тести; презентації
результатів виконаних завдань; виступи на наукових заходах. Всі контрольні заходи передбачають оцінювання
загальних і спеціальних компетентностей ОНП та відповідним їм ПРН. Обов’язковою формою поточного контролю
є модульні контрольні роботи (МКР), які проводяться за графіком навчального процесу, встановленого щорічним
Наказом ректора. Форма підсумкового контролю з дисципліни встановлюється у відповідності до НП ОНП.
Заліково-екзаменаційні сесії проводяться відповідно до наказу по університету «Про організацію навчального
процесу для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії» (https://opu.ua/document/2491) та доводиться до
здобувачів ОНП особисто та через електроні комунікації, через розміщення на сайті університету
(https://opu.ua/studies-a/exam). Щодо вибіркових дисциплін, то можливість вибору не обмежується кількістю
студентів у групі (нормативно та фактично), процедурно ОНП передбачається вибір 3-х ОК професійної підготовки з
10-ти запропонованих (ВП-1ВП10), разом з тим, частково обмежує вибір та можливості здобувачів у формуванні
індивідуальної освітньої траєкторії відмінність у формах контролю за окремими ОК ( 7 ОК передбачають здачу
іспити, а 3 ОК мають кінцеву атестацію у вигляді заліку).

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

Під час бесіди з гарантом програми та завідувачем аспірантури встановлено, що на початку навчального року
проводяться організаційні збори, на яких здобувачам роз’яснюються форми атестації згідно з нормативними
документами Одеської політехніки: Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol-2019.pdf), Положення про
організацію освітнього процесу в ОНПУ, Наказ від 03.10.2019 № 34 | Державний університет «Одеська політехніка»
(opu.ua)). Атестація здобувачів здійснюється окремо за освітньою та за науковою складовими. Атестація освітньої
складової здійснюється відповідно до Статуту
(https://drive.google.com/file/d/19kmVuhiVPiKtAc5Dn9hUKpP8NJbBhIEi/view), Положення про організацію та
проведення поточного та підсумкового контролю рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної
дисципліни (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf), Положення про Академічну
доброчесність (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polojennyyaa.pdf), Порядку перевірки
навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та наявність академічного
плагіату (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/por_perevirci_2020.pdf ). Окрім того на початку
викладання кожної дисципліни аспірантам додатково роз’яснюються деталі процедур і критеріїв семестрового
оцінювання набутих знань і підсумкових заходів (залік чи іспит). Особлива увага надається поясненням щодо форм і
видів імплементації проблематики власних дисертацій та особливостей роботи над ними у порядок викладання
курсу. Атестує наукову складову науковий керівник, рецензенти, випускова кафедра, Вчена рада ІБЕІТ. Раз у
півріччя контролюється виконання індивідуального плану наукової роботи
(https://drive.google.com/drive/folders/1dYXPFXR1W68VN7X4wqvn1Oy0VSbdfZb2?usp=sharing). Стан готовності
дисертації до захисту визначає науковий керівник. Обов’язковою умовою допуску до публічного захисту є успішне
виконання здобувачем його індивідуального навчального плану
(https://drive.google.com/drive/folders/1YCXB3SVzJmqzMdibxEtNa3nTeEzDno-X?usp=sharing), наявність оформленої
відповідним чином за результатами наукових досліджень рукописи дисертації.

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.

Форми та критерії оцінювання навчальних досягнень роз’яснюється аспірантам підчас настановчої сесії згідно з
нормативними документами Одеської політехніки: Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol-2019.pdf),
Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ, наказ від 03.10.2019 № 34 | Державний університет
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«Одеська політехніка» (opu.ua), Порядку перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та
наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/por_perevirci_2020.pdf), Положення про організацію та
проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної
дисципліни (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf), Положення про Академічну
доброчесність (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polojennyyaa.pdf). У разі, якщо здобувач вищої
освіти не погоджується з оцінкою, яку отримав під час підсумкового контролю, він має право в день оголошення
результатів звернутися до деканату факультету (навчально наукового інституту) з відповідною заявою. Заява має
бути розглянута на засіданні комісії не пізніше наступного дня після її подання. За рішенням комісії на засідання
може бути запрошений викладач-екзаменатор та/або здобувач. Здобувачі вищої освіти, які отримали незадовільні
оцінки при складанні екзаменів, допускаються до перескладання екзамену у терміни, визначені ректоратом та за
відповідним розкладом. За результатами зустрічі із здобувачами, які навчаються за ОНП встановлено, що вони
ознайомлені з наявністю можливості оскарження контрольних заходів і його процедурою, однак, причин вдаватися
до такої процедури в них жодного разу не виникало.

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.

У результаті проведених бесід з НПП встановлено, що вони добре проінформовані про академічну доброчесність
(АД). Регулярно проводяться заходи щодо популяризації АД серед НПП (https://bit.ly/3dHmYbI). Однак під час
зустрічей ЕГ не було підтверджено проведення заходів з популяризації АД серед здобувачів. Діє Кодекс професійної
етики та поведінки працівників (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/kodeks_49.pdf), Положення
про Академічну доброчесність (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polojennyyaa.pdf). Створена
група сприяння АД серед працівників та здобувачів
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/kodeks_49.pdf). А також діє Положення про кафедральні
комісії з АД (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-17.pdf). Контроль за дотриманням етики та
АД здійснює інститутська (факультетська) комісія з етики та управлінням конфліктами
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-16.pdf). Усі аспіранти у межах процедури зарахування
ознайомлюються з Положенням про Академічну доброчесність здобувачів освіти. Дотримання АД при написанні
дисертації забезпечує науковий керівник та комісія з перевірки кваліфікаційних робіт на відповідність вимогам АД
відповідно до Порядку перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на
унікальність та наявність академічного плагіату
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/por_perevirci_2020.pdf). Перевірка дисертації здійснюється з
використанням спеціальних програмних засобів, а саме Strikeplagiarism.com (https://opu.ua/quality/anti-plagiarism).
Протягом 2020-2021 рр. відбулися тренінги. У них прийняли участь С.В.Філиппова, О.С.Балан, Л.О.Волощук,
К.В.Ковтуненко, З.М.Соколовська, інші викладачі ОНП (https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1143305796028713&id=100010479103035) . Питання АД обговорювалися на online-зустрічах з гарантом
(https://www.facebook.com/mfeid/posts/1752902224870339 ). Приклад перевірки наукових статей здобувачів та НПП
на дотримання АД (https://drive.google.com/file/d/1vB0hwyfmDbNywEnEJX6i0jXaG5zsusxa/view?usp=sharing));
приклад звіту перевірки на плагіат монографії авторів Дорошук Г.А., Граціотова Г.О.
(https://drive.google.com/file/d/1LL3Ee8bPyKtl2uSNlhLoC5obQ164bFhy/view?usp=sharing); приклад перевірка
дисертації: Носовець О.І. (https://drive.google.com/file/d/1VthsKe8vqDHM2-jAFyzdh0cucUOHoIo_/view?usp=sharing).
В університеті проводиться популяризація АД (доказ участі у заходах з популяризації доброчесності: новина від
07.05.2020 р. про вебінар з можливостей StrikePlagitrism щодо перевірки робіт
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1143305796028713&id=100010479103035) . Результати
опитування НПП щодо процедури дотримання та популяризації
АД(https://drive.google.com/file/d/1tlQ8X2MXzIghdDiBuv5AmSWO8Mzp4J0X/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1JLiE-YrzHbo-pXA2H7KU4yarHlfa4sbI/view?usp=sharing).

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

В Державному університеті «Одеська політехніка» зрозуміло і чітко прописані процедурні аспекти проведення
контрольних заходів. Усі правила і послідовність проведення контрольних заходів містяться у затверджених
положеннях та є доступними для всіх учасників освітнього процесу. Об'єктивність викладачів забезпечується
шляхом розробки РПНД із чіткими критеріями оцінки рівня сформованості компетентностей. Здобувачі, які
навчаються за ОНП ознайомлені з наявністю можливості оскарження контрольних заходів та її процедурою, однак,
причин вдаватися до такої процедури жодного разу не виникало. Забезпечення академічної доброчесності під час
реалізації ОНП «Менеджмент» проводиться через проведення заходів з популяризації та перевірки її дотримання в
наукових роботах за допомогою спеціальних програмних засобів.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.

Різні форми контролю у блоці вибіркових дисциплін, що частково обмежує можливості здобувачів у формуванні
індивідуальної освітньої траєкторії та рівноцінність форм контролю ОК ( 7 ОК передбачають здачу іспити, а 3 ОК
мають кінцеву атестацію у вигляді заліку). Під час зустрічей ЕГ здобувачами не було підтверджено проведення
заходів з популяризації академічної доброчесності серед здобувачів. Рекомендовано: привести у відповідність та
передбачити уніфіковані форми контролю (кінцевої атестації) за блоком вибіркових дисциплін; активізувати роботу
щодо проведення заходів з популяризації академічної доброчесності серед здобувачів за 3-рівнем вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Виділені експертною групою сильні сторони і позитивні практики при аналізі діяльності ЗВО дозволили зробити
висновок про відповідність ОНП за критерієм 5 рівню В. Освітньо-наукова програма «Менеджмент» є узгодженою
за підкритеріями 5.1 - 5.4 та дозволяють досягнути задекларовані ПРН. Недоліки за підкритеріями 5.1 ОНП є
несуттєвими, та, в цілому, не знижують якість підготовки здобувачів.

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.

На основі проведених зустрічей з НПП, які забезпечують викладання навчальних дисциплін на ОНП
«Менеджмент», гарантом програми, начальником відділу кадрів та аналізу додатково наданих документів щодо
відповідності кадрового складу пунктам Ліцензійних умов (ЛУ) провадження освітньої діяльності встановлено, що
до викладання за ОП у даний час залучено 8 НПП, академічна та професійна кваліфікація яких забезпечує
досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів навчання. У тому числі: Філіпова
С.В., д. е. н., проф. (дисципліни «Управління розвитком виробничого сектору економіки та його суб’єктів», «Наукові
дослідження в сфері менеджменту», «Управління науковою діяльністю»); Гогунський В.Д., д.т.н., проф. (дисципліна
«Управління науковою діяльністю»); Шепель М.Є., к.філол.наук (сумісник) (дисципліна «Іноземна мова за
професійним спрямуванням»); Дьяченко Г.Ф., к.філол.н., (дисципліна «Іноземна мова за професійним
спрямуванням»); Корнещук В.В., д. соц. н., доц. (дисципліна «Психологія»), Семенова А.В., д.пед.н.,проф.
(дисципліна «Психологія»); Добрянська Н.А. (дисципліна «Новітні теорії економіки та управління»); Афанасьєв
О.І., д.філософ. наук, проф. (дисципліна «Філософія та методи наукових досліджень»). Академічна та професійна
кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньо-наукової програми, повністю забезпечує досягнення
визначених відповідною програмою цілей та ПРН. Усі викладачі мають наукові ступені та звання і постійно дбають
про підвищення свого професійного рівня та професійної кваліфікації, проходять стажування. НПП, задіяні до
реалізації ОП, мають публікації у виданнях Scopus, Web of Science, інших наукометричних базах даних, статті у
фахових виданнях України, опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, здійснюють консультування
здобувачів наукових ступенів, беруть участь у міжнародних проектах та програмах, виконанні науково-дослідних
робіт, атестації наукових кадрів (гарант програми є Головою спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій),
мають сертифікати з іноземної мови В2, мають розроблене навчально-методичне забезпечення, публікації у
матеріалах конференцій, беруть участь у професійних об’єднаннях.

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

За результатами проведених зустрічей з адміністрацією університету, НПП, керівником відділу кадрів, аналізу
змісту офіційного веб-сайту встановлено, що процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають
можливість забезпечити потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації ОНП. Штатні науково-
педагогічні працівники приймаються на роботу відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівниківв та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
в ОНПУ (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/npp-2019.pdf). Академічна та професійна
кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОНП, повністю забезпечує досягнення визначених відповідною
програмою цілей та ПРН. Усі викладачі мають наукові ступені та звання і постійно дбають про зростання свого
професійного рівня та професійної кваліфікації. Усі викладачі дисциплін ОНП є фахівцями у відповідній галузі та
цілком кваліфіковані викладати відповідні дисципліни на третьому рівні вищої освіти. Оголошення про проведення
конкурсу на заміщення посади НПП, терміни та умови його проведення публікуються на офіційному веб-сайті
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вищого навчального закладу. До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника
допускаються особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам до відповідної посади. Конкурсна процедура (п.3.5)
вимагає довести, що академічна та професійна кваліфікація викладачів, залучених до роботи на ОНП задовольняє
кадрові вимоги п.30 діючих Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF). для третього (освітньо-наукового) рівня та вимогу щодо
вільного володіння державною мовою. Кандидат на посаду повинен володіти відповідними компетентностями, мати
високі морально-етичні якості. Заяви про участь у конкурсі мають право подавати особи, які мають науковий ступінь
і вчене звання та за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам до НПП установлених
Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та умовам оголошеного конкурсу. Для підтвердження рівня
свого професіоналізму, особи, які бажають взяти участь у конкурсі, надають список наукових праць, копії
документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’ятьох років та копії дипломів про повну
вищу освіту, науковий ступень, вчене звання (https://opu.ua/news/3351).

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

Під час зустрічей з гарантом ОП, НПП, представниками роботодавців встановлено, що основними формами
залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу за ОНП «Менеджмент» є: участь у розробці,
обговоренні і оновленні ОНП, проведення роботодавцями тренінгів, конференцій, семінарів, сертифікатних
програм, гостьових лекцій професіоналів-практиків. Підтвердження залучення практиків та роботодавців до
реалізації освітнього процесу: 1. Підтвердження залучення практиків – архів новин:
https://drive.google.com/drive/folders/1YpZW4CWc86bcHkRXOF7qXC8SQK9wOPdA?usp=sharing ; 2. Репортажі з
консультації із практиками: https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1071694746523152&id=100010479103035). Спільне виконання НДР (ТОВ «Одетекс») і грантів (Філиппова
С.В., Ковтуненко К.В., Балан О.С., здобувачі Криворотенко О.О., Нікітіна О.Д. (https://youtu.be/IoAAUSjH3zU,
https://drive.google.com/drive/folders/1PQ4JXrVdUBiwHNEgQPxiCKVHTtNKqRI_?usp=sharing ). Консультування
з д о б у в а ч і в (Голова Наглядової Ради ТДВ «Первомайськдизельмаш» Юдін М.А.
(https://drive.google.com/file/d/1vxl3pSUi4yWk5dgCi3bgoqsuIdsMs4QE/view?usp=sharing). Стажування НПП (ТОВ
ІПГ «Майстер» (https://www.facebook.com/kafedrauaa/posts/1511719062197278). Проведення спільних науково-
методичних заходів (Круглий стіл з інноваційного розвитку на провідному підприємстві холдингу SE Group
International - «С-інжиніринг» (https://www.facebook.com/mfeid/posts/1126538367506731). Бізнес-вікенд з розвитку
ОСББ (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1067391176953509&id=100010479103035). Ретроспектива
змін із урахуванням пропозицій та зауважень стейкголдерів
(https://drive.google.com/file/d/12bLpoMdYjP3IXMzZ8rqSSCdyxPLiDBsr/view?usp=sharing).

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

На підставі проведення зустрічей з НПП, студентами ОНП, роботодавцями та випускниками ОНП виявлено той
факт, що на момент роботи експертної групи залучення до аудиторних занять за ОНП «Менеджмент»
професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців здійснюється через інноваційний хаб «Е-
INNOVATION». В межах заходу «Гість місяця» на рівні проведення тренінгів, круглих столів, семінарів у рамках
навчальних дисциплін (https://drive.google.com/drive/folders/1YpZW4CWc86bcHkRXOF7qXC8SQK9wOPdA?
usp=sharing). Професіонали-практики (Шуба І.М., Малін О.Л, д.е.н. Ткач К.І.), експерт галузі д.е.н. Юдін М.А.
(https://economics.opu.ua/files/archive/2021/No2/r1.pdf) запрошені для проведення майстер-класів і консультацій.
ТОВ ІПГ «Майстер» і ТОВ «Бруклін-Київ» забезпечило виїзні заняття для ознайомлення з виробничим
середовищем (https://www.facebook.com/mfeid/posts/943396355820934 ).

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

За результатами зустрічей під час акредитаційної експертизи з НПП, ознайомлення з наданою документацією
встановлено, що Державний університет «Одеська політехніка» сприяє професійному розвитку викладачів через
співпрацю з іншими організаціями в Україні та міжнародними партнерами, залучає та стимулює до участі НПП у
науково-дослідній роботі, конференціях, майстер-класах, круглих столах, стажуваннях. Інформація щодо
можливості проходження стажування викладачів розміщена на офіційному сайті (https://opu.ua/staff ). На базі
консультативно-навчального центру «Політех-Консалт» проводяться курси та тренінги для викладачів
(https://opu.ua/quality/centers/: у 2017-2018 р. Філиппова С.В., Коваленко О.М., Захарченко В.І., Балан О.С. пройшли
навчальний семінар «Ділова українська мова в освітньому процесі»
(https://drive.google.com/file/d/1k30I1EF6zyLPKiJ5RWj354T22rD8jYdv/view?usp=sharing). В університеті діє Науково-
педагогічний центр підвищення професійної майстерності
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/nakaz.pdf). На базі цього центру кожного року проводиться
підвищення кваліфікації викладачів через семінари за програмою «Педагогічна майстерність викладачів вищої
школи» (https://opu.ua/quality/pedagogic-master). У 2019 р. Викладачі ОНП Філиппова С.В., Балан О.С., Добрянська
Н.А., Соколи І.І., Фролова Л.В. прослухали курс «Розвиток педагогічної майстерності в умовах інтеграції вищої
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освіти і науки» (https://www.pedagogic-master.com.ua/vipusk-2019-2020/). В університеті діє Порядок підвищення
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/poryadok_pidvyshchennya_kvalifikaciyi_2020p_0.pdf) та
Положення з проведення рейтингу науково-технічної та науково-методичної діяльності співробітників та
підрозділів ОНПУ (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/merged.pdf). Плани підвищення
кваліфікації НПП кафедр ІБЕІТ( https://drive.google.com/drive/folders/1tytmI3U61j6FmYiHd2WbYQNaFsxyLZ3b?
usp=sharing). Договори з установами-партнерами, спільно з якими реалізується система професійного розвитку
викладачів (https://drive.google.com/drive/folders/1siF51t4O2603CZkkfLL0oRaP3XkKiCCj?usp=sharing). Сертифікати
про підвищення кваліфікації та стажування НПП, 2015-2020. Сертифікати щодо рівня володіння англійською
мовою рівень В2. (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12qowECUgCVzaTDTIb1fsivT20GOokbL8), Сертифікати
про підвищення кваліфікації та стажування НПП, залученого до реалізації ОП: 2021-й рік
(https://drive.google.com/drive/folders/1-AXDoShzwdVtWRwXENAWN4EpRTlwvynq?usp=sharing).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Державний університет «Одеська політехніка» здійснює матеріальне та нематеріальне стимулювання викладачів до
розвитку викладацької майстерності. Колективний договір (https://opu.ua/staff/collective-agreement (п. 6.21)) і
Процедура «Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти та працівників» регламентують порядок встановлення
доплат і надбавок за результати та якість праці. В університеті діє Положення про заохочення працівників ОНПУ за
високі досягнення в науковій діяльності, які підтверджені публікацією результатів у періодичних наукових
виданнях, що включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/scopus_2019.pdf) у вигляді надбавки до посадового окладу
на 2 місяці. Розмір надбавки встановлюється залежно від умовної ваги наукової публікації та розрахункової
кількості співавторів. Із викладачів ОНП надбавку отримували: Ковтуненко К.В., Захарченко В.І. (2018р., 15%
https://drive.google.com/file/d/1H7Za5Ymcvuzm0O0Y0ZJHsdP4c8hjhO4Z/view?usp=sharing). Методичною радою
університету щорічно проводиться конкурс на кращу методичну розробку, за результатами викладачі ОНП
посідають 1.2,3 місця. Діє Положення з проведення рейтингу науково-технічної та науково-методичної діяльності
співробітників та підрозділів ОНПУ (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/merged.pdf). Рейтинг
НПП по ІБЕІТ (https://drive.google.com/file/d/1D2K5Tdw9P0LoN5iEzZoGKiPPvQvnZ-Bi/view?usp=sharing). Для
порівняння: рейтинг загальноуніверситетський
(https://drive.google.com/file/d/1Vh2IzuqXWGCQoB9hI1uhhuDyCDTNnHbZ/view). На зустрічі із НПП, викладачі
відмітили, що існує система і нематеріального стимулювання. Зокрема, гарант ОНП Філиппова С.В. отримала орден
Княгині Ольги III-го ступеню, 2018р. (https://economics.opu.ua/files/portfolio/s.v.filyppova.pdf ); викладачі ОНП
Коваленко О.М. та Балан О.С. - відзнаку ректора (https://drive.google.com/file/d/1QOnovBL-
A6OexHxhsUUs1b2a0mRdft4F/view?usp=sharingЇ; завідувач кафедри Ковтуненко К.В. – подяка університету, 2018р.
(https://drive.google.com/file/d/1U57X8_s-TQxqBm3UpfZ1dEWPg7sHltlw/view?usp=sharing ). Проте, в університеті не
існує практики періодичного опитування НПП щодо оцінки рівня задоволеності їх умовами праці, професійного
зростання та стимулювання їх в університеті та використання результатів моніторингу керівництвом університету,
що було підтверджено на онлайн-зустрічі як з керівництвом університету, так і з НПП.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Встановлено відповідність викладачів ОНП академічній та професійній кваліфікації з тих освітніх компонентів, які
вони викладають на ОНП. Дієва, зрозуміла процедура конкурсного добору викладачів. Роботодавці беруть участь в
організації та реалізації освітнього процесу. Державний університет «Одеська політехніка» має налагоджену систему
професійного розвитку викладачів через співпрацю з іншими організаціями в Україні та міжнародними
партнерами, залучає та стимулює до участі НПП у науково-дослідній роботі, конференціях, майстер-класах, круглих
столах, стажуваннях. В університеті дієва система матеріального та нематеріального заохочення викладачів до
розвитку викладацької майстерності на основі розроблених нормативно-правових актів.

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

Рекомендуємо впровадити практику проведення моніторингу рівня задоволеності НПП умовами праці, системою
заохочення та організацією навчального процесу тощо у вигляді анкетування. Загальні результати розміщувати на
офіційному сайті університету та використовувати результати моніторингу для покращення діяльності ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Освітньо-наукова програма має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 6.1,
6.2, 6.3, 6.4, 6.5, із зауваженням за підкритерієм 6.6, що не має суттєвого впливу на якість та результати реалізації
ОНП. Врахування пропозицій дасть можливість покращити умови праці та систему стимулювання НПП,
стимулювати їх до підвищення рівня викладацької майстерності за ОНП "Менеджмент".

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а
також навчально-методичне забезпечення освітньої програми забезпечують досягнення визначених
освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання.

Під час проведення акредитаційних зустрічей, ЕГ підтверджено, що в ЗВО створено потужну МТБ, яка дає
можливість здобувачам в повному обсязі організувати свій навчальний та позанавчальний процес
(https://bit.ly/3jQ6emT). У ході огляду навчально-методичної бази, а також за результатами наданих відеоматеріалів
(https://bit.ly/3yiXMjW), ЕГ було встановлено, що фінансові та матеріально-технічні ресурси, а також навчально-
методичне забезпечення ЗВО є достатніми для досягнення здобувачами визначених ОНП цілей та практичних
результатів навчання. В ЗВО функціонує система дистанційного навчання на платформі Moodle
(https://bit.ly/3dCEw9f). Проте під час онлайн-зустрічей зі всіма групами стейкголдерів не було підтверджено
використання цієї системи. Здобувачі мають доступ на безоплатній основі до навчальних приміщень: лекційних
аудиторій, кабінетів, комп'ютерних та дослідних лабораторій, спорткомплексу, бібліотеки. Комп’ютери ЗВО
підключені до мережі Інтернет, на території ЗВО є вільний доступ до мережі Інтернет. На випускових кафедрах є
достатня кількість комп'ютерної та допоміжної техніки, мультимедійних проекторів та можливість використання
ресурсів комп’ютерних класів, закріплених за ІБЕІТ. Здобувачі мають вільний доступ до фонду бібліотеки, що
налічує понад 1,2 млн примірників навчальної та наукової літератури, а також електронного інституційного
репозиторію еONPUIR (https://bit.ly/3yfNC3j). Обслуговування здобувачів та НПП здійснюється у 5 читальних залах.
Електронні ресурси доступні постійно і з будь-якого місця: електронний каталог (https://bit.ly/3hxCmIO),
електронні учбові та методичні видання університету (https://bit.ly/2V3Y6Vl), інституційний репозиторій
(https://bit.ly/3yfNC3j), а також Економічний науковий портал (https://bit.ly/3ymGMZQ), де представлена
інформація про власні наукові журнали, наукові конференції, є доступ до наукової бази, що містить автореферати,
дисертації, монографії, навчальні посібники та публікації співробітників ІБЕІТ; наведені портфоліо вчених-
економістів ОНПУ. Під час онлайн-зустрічей було підтверджено, що здобувачі мають можливість, за потреби,
поселення у гуртожитки, які мають всі можливості для комфортного проживання. У цілому ЕГ підтверджує, що
фінансові та матеріально-технічні ресурси, а також навчально-методичне забезпечення ОНП забезпечують
досягнення визначених ОНП цілей та практичних результатів навчання.

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.

На підставі огляду матеріально-технічної бази ЗВО, проведення зустрічей з гарантом, зі здобувачами,
представниками студентського самоврядування, НПП, представниками допоміжних сервісних підрозділів було
встановлено, що НПП та здобувачі мають безоплатний доступ до мережі Інтернет з будь-якої точки ЗВО та до таких
елементів інфраструктури, як спорткомплекс, студентська поліклініка, палац культури студентів, бібліотека,
комп’ютерні аудиторії, гуртожитки тощо. Під час проведення зустрічей, ЕГ було встановлено, що здобувачі та НПП
мають доступ до наукової та навчальної літератури в бібліотеці в паперовій та електронній формі для підготовки до
лекційних, практичних, семінарських занять та проведення необхідних наукових досліджень. Під час зустрічей з
представником бібліотеки, НПП та науковими керівниками було підтверджено, що у ЗВО забезпечується
безоплатний доступ до електронного каталогу, інституційного репозиторію, наукового порталу тощо. У ЗВО є
безкоштовний доступ до наукових повнотекстових і реферативних ресурсів з наукометричних зарубіжних БД і
видавництв з локальної мережі ЗВО – Web of Science, Scopus, Science Direct, Springer Link, MDPI, Wiley (2020 р.). На
зустрічі з адміністративним персоналом було підтверджено, що оновлення бібліотечного фонду науковими та
навчально-методичними матеріалами у електронному та паперовому вигляді відбувається систематично за потреби.
Проте, за результатами опитування здобувачів, 35,5% опитаних зазначили, що не дуже або не задоволені
укомплектуванням навчальною літературою в бібліотеці (https://bit.ly/3wdqVLO). У ЗВО створено Науковий парк
для організації та координації процесів комерціалізації університетської науки (https://bit.ly/3qJd66E) та Центр
трансферу технологій (https://bit.ly/2SKVzhV), напрямками діяльності якого є аналіз і моніторинг наукових
досліджень університету, маркетингові дослідження з метою встановлення потенційних замовників розробок і
партнерів спільних проектів, підготовка і розробка інвестиційних проектів і бізнес-планів, сприяння зміцненню та
розширенню зв'язків з навчальними закладами і підприємствами на Україні та за кордоном. У цілому ЕГ
підтверджує, що ЗВО забезпечує безоплатний доступ НПП і здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури
та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової діяльності в межах ОП.
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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.

На підставі огляду приміщень ЗВО, виділених для функціонування відповідних служб, кафедр, що відповідають за
реалізацію ОНП, навчальних аудиторій та інших об’єктів інфраструктури, зроблено висновок, що освітнє
середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів. У ЗВО вживаються необхідні заходи щодо запобігання
розповсюдження захворювання на грип та COVID-19 (https://bit.ly/2Tt7rWq, https://bit.ly/3dJgTM5), що також було
підтверджено під час огляду матеріально-технічної бази. Умови проживання у гуртожитках відповідають санітарно-
гігієнічним нормам. ЗВО має власну студентську поліклініку, де здобувачам безкоштовно можуть надати необхідну
консультацію та кваліфіковану медичну допомогу. Під час онлайн зустрічей ЕГ було підтверджено можливість
звернення здобувачами та НПП до студентської поліклініки. Під час огляду МТБ ЗВО ЕГ з'ясовано, що всі
приміщення, у т.ч. і гуртожитки, обладнані системою протипожежної безпеки. В ЗВО діє служба психологічної
допомоги, що була створена наказом ректора №508-в від 20.10.2019 р. (https://bit.ly/3dAj1FZ). Під час зустрічей
встановлено, що в ЗВО сформований сприятливий морально-психологічний клімат, що також підтверджується
результатами опитування (https://bit.ly/3hBQMaW). Гарант ОП, НПП кафедри, наукові керівники здобувачів
сприяють запобіганню конфліктних ситуацій, реалізують індивідуальний студентоцентрований підхід до кожного
здобувача. ЕГ підтверджено наявність широких можливостей для здобувачів щодо реалізації їх потреб та інтересів
не лише у навчальній сфері та науковій сфері, але й у рамках участі у міжнародній, науковій, спортивній,
громадській, волонтерській та культурно-масовій діяльності. У цілому ЕГ підтверджує, що освітнє середовище є
безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОП, та дозволяє задовольнити їхні
потреби та інтереси.

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

Під час проведення експертизи було встановлено, що у ЗВО забезпечується освітня, організаційна, інформаційна,
консультативна та соціальна підтримка здобувачів. Здобувачам надано вільний доступ до будь-якої інформації, яка
стосується їх освітнього та позаосвітнього процесу. Більшість необхідної інформації є у роздрукованому вигляді на
інформаційних стендах або дошках оголошень, на офіційному сайті ЗВО, в соціальній мережі Facebook
(https://bit.ly/3hBpBNp), viber-групі та на telegram-каналі «Одеська політехніка». Навчально-методичне
забезпечення дисциплін ОНП доступно здобувачам в електронному вигляді. ЕГ з'ясовано, що в ЗВО систематично
проводяться соціально-просвітницькі та інтелектуально-духовні заходи. Консультативна та інформаційна підтримка
здобувачів здійснюється науковими керівниками, завідувачами кафедр, директоркою ІБЕІТ, завідувачкою
аспірантури, органами студентського самоврядування, Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і
молодих вчених, КНЦ «Політех-консалт». Під час онлайн-зустрічей було з’ясовано, що комунікація НПП зі
здобувачами здійснюється безпосередньо під час занять, консультацій, онлайн конференцій, за допомогою
електронної пошти, Viber, Telegram тощо. До реалізації механізмів надання підтримки здобувачам за ОНП з усього
кола питань залучається керівництво ЗВО. У ЗВО діє Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і
молодих вчених, що всебічно сприяє науковій та винахідницькій діяльності здобувачів. Під час онлайн зустрічей
представник Наукового товариства підтвердив свою участь в інформаційній, консультативній та соціальній
підтримці здобувачів, захисту їх прав та інтересів в ЗВО. В ЗВО затверджена процедура соціальної підтримки
здобувачів вищої освіти та працівників (https://bit.ly/3ArDwyv). У ЗВО функціонує служба психологічної допомоги
(https://bit.ly/3dAj1FZ), яка забезпечує соціальну підтримку здобувачів, та скринька довіри, яка розташована у
навчальних корпусах. Соціальна підтримка здобувачів також забезпечується соціальною інфраструктурою ЗВО –
наявність гуртожитків, їдалень, буфетів, спорткомплексу, палацу культури, студентської поліклініки тощо. Здобувачі
можуть відпочивати у спортивно-оздоровчій базі «Чайка» (https://bit.ly/3xsTUNn). Під час зустрічі зі здобувачами
було підтверджено, що визначення їх думки щодо якості освітнього та наукового процесу, важливих моментів
процесу навчання для подальшого врахування та покращення якості освітньо-наукового процесу здійснюється через
онлайн-опитування або форму зворотного зв’язку (https://bit.ly/366fgUw). За результатами онлайн-зустрічей,
встановлено, що здобувачі, у цілому, задоволені наявною організаційно-інформаційною підтримкою та матеріально-
технічною базою ЗВО. ЕГ підтверджує, що ЗВО забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОНП.

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

Під час проведення експертизи ЕГ було встановлено, що умови забезпечення доступу осіб з особливими потребами
до освітнього процесу регулюються Положенням «Про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими
освітніми потребами у ОНПУ» (https://bit.ly/3qQE5xh). В ЗВО діє порядок супроводу (надання допомоги) осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час перебування на території (в приміщеннях) ОНПУ
(https://bit.ly/3xh7JxZ). В університеті працює група психолого-педагогічного супроводу, яка забезпечує для осіб з
особливими освітніми потребами спеціальний навчально-реабілітаційний супровід (https://bit.ly/3qRmtS4). Під час
он-лайн презентації матеріально-технічної бази ЗВО ЕГ було підтверджено, що ЗВО перебуває у процесі адаптації
матеріально-технічної бази до норм інклюзивної освіти. В ЗВО ведеться робота з обладнання навчальних корпусів
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для осіб з особливими освітніми потребами. Для осіб з проблемами опорно-рухового апарату входи навчальних
приміщень та гуртожитків частково обладнані пандусами, на першому поверсі навчальних корпусів знаходяться
спеціально облаштовані санвузли. ЕГ мала можливість пересвідчитися у їх наявності під час перегляду відео про
стан матеріально-технічного забезпечення ЗВО, яке надав гарант ОП, та у ході перегляду МТБ під час онлайн-
зустрічі у режимі реального часу. Водночас ЕГ встановлено, що навчальні корпуси та гуртожитки всередині лише
частково обладнані для маломобільних груп населення. На ОП здобувачі з обмеженими фізичними можливостями
зараз не навчаються, проте ЗВО готовий їх прийняти й надати ті навчальні приміщення, що комфортні для осіб з
обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення відповідно до Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності, а також надати необхідний супровід. У цілому ЕГ підтверджує, що ЗВО створює
достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами, що навчаються за ОНП .

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.

Під час проведення експертизи було встановлено, що в ЗВО діють документи, що регулюють конфліктні ситуації,
пов’язані з корупцією, сексуальними домаганнями та дискримінацією, зокрема Кодекс професійної етики та
поведінки працівників ОНПУ (https://bit.ly/2UVouR4), Процедура соціальної підтримки здобувачів вищої освіти та
працівників (https://bit.ly/3ArDwyv), Вказівка ректора «Про запровадження обліку повідомлень працівників про
наявність конфлікту інтересів та результатів їх розгляду» (https://bit.ly/3xgCXpa). У ЗВО існує комісія з етики та
управління конфліктами, яка працює відповідно до «Положення про постійно діючу університетську комісію з
етики та управління конфліктами», яке затверджено наказом ректора ОНПУ №74 від 23.12.2019 р.
(https://bit.ly/3hrwzVk), та індивідуально створюється Комісія з розгляду конфліктної ситуації. Підставою про
проведення засідання є письмове звернення в комісію учасника освітнього процесу, що містить інформацію про
порушення норм професійної етики. У ЗВО розроблено антикорупційну програму (https://bit.ly/3hgulck,
https://bit.ly/36pndEF) та затверджено План заходів щодо запобігання та виявлення корупції (https://bit.ly/3Az3P5Z,
https://bit.ly/3ybBr7Q). В ЗВО працює Комісія з оцінки корупційних ризиків, робота якої регулюється Положенням
про комісію з оцінки корупційних ризиків в ОНПУ (https://bit.ly/3qRtfY0), затверджено Наказом №24 від 03.05.2017
р. Про заходи щодо недопущення корупційних проявів та запобігання конфлікту інтересів (https://bit.ly/2TpYDk8).
У разі необхідності в ситуаціях, пов’язаних із сексуальними домаганнями або дискримінацією з потерпілими
особами може працювати служба психологічної допомоги ЗВО (https://bit.ly/3dAj1FZ). У ЗВО є уповноважена особа
з питань запобігання та виявлення корупції – помічник ректора. Під час онлайн зустрічей керівництво ЗВО,
здобувачі, НПП підтвердили відсутність конфліктних ситуацій на ОНП. Також про цей факт свідчать і результати
опитування (https://bit.ly/3wdqVLO), здобувачі проінформовані, яким чином діяти і куди слід звертатися у разі
виникнення подібних ситуацій. При потребі здобувачі можуть скористатись Скринькою довіри та формою
зворотного зв’язку (https://bit.ly/3ywusra), до яких можна анонімно повідомити про конфліктні ситуації, які
ретельно вивчаються для їх ефективного реагування та розв’язання або звернутися до керівництва ЗВО. У цілому ЕГ
підтверджує, що в ЗВО 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 всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації ОНП.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

У Державному університеті «Одеська політехніка» високий рівень фінансового, матеріально-технічного та
навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності, інформатизації навчального процесу на ОНП. Наявна та
доступна інфраструктура, необхідна для забезпечення освітнього процесу (навчальні приміщення, бібліотека,
спортивний комплекс, Науковий парк, КНЦ «Політех-консалт», забезпеченість комп’ютерними класами,
мультимедійними засобами) допомагає здобувачам розвиватися та поглиблювати свої теоретичні знання вже на
практиці здійснення наукових досліджень. Надання безоплатного доступу здобувачам та НПП до інформаційних
ресурсів і відповідної інфраструктури. Створюються необхідні умови для реалізації права на освіту особами з
особливими освітніми потребами. На високому рівні забезпечено консультативну та соціальну підтримку
здобувачів. ЗВО має чітку і зрозумілу політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних з
сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо).

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

Під час онлайн-зустрічей зі всіма групами стейкголдерів не було підтверджено використання системи дистанційного
навчання на платформі Moodle. Рекомендовано активізувати використання платформи для зручності проведення
навчальних занять здобувачів на третьому рівні вищої освіти. За результатами опитування здобувачів, 35,5%
опитаних зазначили, що не дуже або не задоволені укомплектуванням навчальною літературою в бібліотеці.
Рекомендовано розширювати співпрацю з бібліотеками інших ЗВО з метою вільного доступу до їх інформаційних
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джерел. Навчальні корпуси та гуртожитки всередині не повною мірою обладнані для маломобільних груп
населення. Рекомендовано активізувати роботу над адаптацією матеріально-технічної бази для маломобільних груп
населення.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ЗВО у цілому має достатнє матеріально-технічне забезпечення, навчально-методичне забезпечення, забезпечення
комп’ютерною технікою та програмними продуктами. ЕГ дійшла висновку, що встановлені факти дають можливість
зробити висновок про загальну відповідність усіх підкритеріїв Критерію 7 з недоліками, що не є суттєвими.
Виконання рекомендацій може підвищити якість навчання за ОНП.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Під час проведення експертизи було з'ясовано, що процедури розробки, затвердження, моніторингу та
систематичного перегляду ОНП у Державному університеті «Одеська політехніка» відбуваються згідно з
Процедурою з розроблення освітніх програм (протокол Вченої ради №6 від 26.02.2020р., https://bit.ly/3htAq4h) та
Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості (протокол Вченої ради №3 від 29.10.2019р.,
https://bit.ly/3qGQpjG). Визначена у документі періодичність та процедури оновлення ОНП чітко дотримуються.
Контроль за дотриманням даних процедур здійснює завідувач випускової кафедри та гарант ОНП. У ЗВО особлива
увага приділяється постійному моніторингу якості освітнього процесу. Проводиться онлайн опитування здобувачів
щодо якості освітнього процесу та умов освітнього середовища на ОНП (https://bit.ly/3hvJVQz) та щодо
задоволеності навчання (https://bit.ly/3heBQRd). Також щорічно здійснюється анкетування здобувачів щодо якості
ОНП відділом аспірантури та докторантури (https://bit.ly/3ylMHyE). У ЗВО створено Раду з якості
(https://bit.ly/36aertR) та Центр із забезпечення якості вищої освіти (https://bit.ly/3yhiQXW), які приймають участь у
моніторингу та перегляді ОНП. ОНП переглядається шляхом обговорення на засіданнях випускової кафедри
(https://bit.ly/2V6XfDl) та Ради з якості Університету (https://bit.ly/3jFeqWF), залучаючи до цього процесу
здобувачів, роботодавців та інших стейкголдерів, та оновлюється щорічно. ЕГ через аналіз наданих документів та
зустрічі з гарантом ОНП та всіма групами зацікавлених сторін (здобувачами, роботодавцями та іншими
стейкголдерами) підтверджує, що ЗВО дотримується процедур розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду ОП. У цілому ЕГ підтверджує, що ЗВО послідовно дотримується визначених ним процедур
розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП.

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.

Під час проведення зустрічей зі здобувачами та представниками Наукового товариства було підтверджено, що
здобувачі безпосередньо або через засідання групи забезпеченння, та через органи студентського самоврядування
ЗВО залучаються до процесу перегляду ОНП. Здобувачі мають право делегувати своїх членів до органів
студентського самоврядування, Вченої ради ЗВО та можуть приймати участь в обговоренні та ухваленні ОНП,
навчальних планів, робочих навчальних планів, графіків навчального процесу. Зокрема, здобувачка Янковська О.С.
входить до складу Ради молодих вчених ІБЕІТ, здобувачка Ковальчук О.В. входить до складу Вченої ради ЗВО
(https://bit.ly/3jHkSwu). Здобувачі висловлюють свою думку та пропозиції стосовно змісту ОНП безпосереднього
через особисте спілкування з Гарантом ОНП, науковими керівниками та на засіданнях робочої групи, висловлюють
свої побажання під час періодичних опитувань/анкетувань. У процесі зустрічі зі здобувачами підтверджено, що вони
мали можливість надати пропозиції щодо подальшого розвитку ОНП (https://bit.ly/3AtgFSX). Водночас під час
зустрічі з представниками Наукового товариства та Ради молодих вчених ІБЕІТ не було наведено конкретних
прикладів щодо їх залученості до перегляду ОНП «Менеджмент». В цілому, ЕГ підтверджує залученість здобувачів
до перегляду ОНП та групи забезпечення ОНП.

3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.
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Під час проведення експертизи було встановлено, що зовнішні стейкголдери є активними учасниками процесу
перегляду та оновлення ОНП. Зустрічі з роботодавцями висвітлюються на офіційному сайті ЗВО
(https://bit.ly/3Atbkeo), а також на офіційній сторінці випускової кафедри у Фейсбук (https://bit.ly/3jDiNle,
https://bit.ly/3yn29KC). Роботодавці регулярно долучаються до оновлення та покращення ОНП, що підтверджено
протоколами засідань Ради з якості ЗВО (https://bit.ly/3jFeqWF) та у інших наданих ЗВО документах
(https://bit.ly/3hhbrT2, https://bit.ly/3AtgFSX). Зокрема, було враховано думку зовнішніх стейкголдерів щодо:
розширення наведеного в ОНП переліку класифікацій (заступник директора ПАТ «Одеський кабельний завод
«Одескабель», д.е.н., проф. Меркулов М.М.); врахування вимог дотримання академічної доброчесності у
формулюваннях ЗК, пов’язаних з етичною поведінкою (завідувач кафедри менеджменту організацій та зовнішньо-
економічної діяльності ОНЕУ, д.е.н., проф. Кузнецова І.О.); змінення назви ОК «Організація та проведення
наукових досліджень» на відповідну до спеціальності «Менеджмент» - «Наукові дослідження в сфері менеджменту»
(завідувач кафедри менеджменту організацій Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при
Президентові України, к.е.н., доц. Красностанова Н.Е.); спрямування дисципліни «Управління науковою
діяльністю» на здобуття не тільки ЗК, але й фахових компетентностей з менеджменту, та забезпечення відповідних
результатів навчання (заступник директора Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН
України, д.е.н., с.н.с. Лайко О.І.) (https://bit.ly/3AtgFSX). ЕГ також було надано рецензії та відгуки роботодавців на
ОНП (https://bit.ly/3hfpVCD). Також ЕГ підтверджено, що зовнішні стейкголдери надають свої пропозиції шляхом
анкетування або через форму зворотного зв’язку, що розміщені на офіційній сторінці ЗВО (https://bit.ly/366fgUw).
Подана на ознайомлення ЕГ інформація підтверджена на онлайн-зустрічі з роботодавцями та на відкритій зустрічі,
що дозволяє зробити висновки про реальний процес їх залучення, як партнерів. У цілому ЕГ підтверджує, що
роботодавці безпосередньо та через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОНП та інших
процедур забезпечення її якості як партнери.

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

Під час проведення експертизи ЕГ встановлено, що в ЗВО функціонує Кар’єра-центр (https://bit.ly/3heua1m), який
створено з метою допомоги студентам і випускникам в плануванні професійної кар’єри і сприяння в їх
працевлаштуванні. Збирання всієї інформації щодо працевлаштування випускників за ОНП здійснюється
випусковою кафедрою. Гарантом, випусковою кафедрою та науковими керівниками також надається інформація
щодо працевлаштування випускникам у формі співбесіди. Під час проведення експертизи, ЕГ було з’ясовано, що
кафедра та наукові керівники підтримують зв'язок з випускниками для з’ясування їх кар’єрного шляху. Також було
підтверджено, що більшість випускників аспірантури залишаються працювати у ЗВО в якості НПП, а деякі
випускники працюють в органах державного управління та на підприємствах виробничого сектору
(https://bit.ly/3wh83vm). У цілому ЕГ підтверджує, що в ЗВО існує практика збирання, аналізу та врахування
інформації щодо кар’єрного шляху випускників ОНП.

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

Під час проведення експертизи було встановлено, що внутрішня система забезпечення якості у ЗВО може адекватно
реагувати на недоліки, які були виявлені в ОНП. У ЗВО створена політика у сфері якості, яка затверджена Вченою
радою ОНПУ (протокол №5 від 23.02.2016 р., https://bit.ly/3xfRQrz). Система забезпечення якості у ЗВО керується
положенням «Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності ОНПУ»
(https://bit.ly/3dF0VCw). Розроблено проєкт Концепції, політики та системи внутрішнього забезпечення якості
(https://bit.ly/2SL0LlY), який планується затвердити цього року. Основними підрозділами ЗВО, які відповідають за
своєчасне та оперативне реагування на виявлені недоліки при реалізації ОНП або провадженні освітньої діяльності є
Рада з якості (https://bit.ly/36aertR) та Центр із забезпечення якості вищої освіти (https://bit.ly/3yhiQXW). За
результатами онлайн-зустрічей було підтверджено, що у ЗВО проводиться постійний та систематичний моніторинг
якості реалізації ОНП та освітнього процесу загалом. В ЗВО моніторинг якості організації навчання в аспірантурі
проводиться шляхом опитування здобувачів щодо якості освітнього процесу та умов освітнього середовища на ОНП
(https://bit.ly/3hvJVQz) та щодо задоволеності навчання (https://bit.ly/3heBQRd). Також щорічно здійснюється
анкетування здобувачів щодо якості ОНП відділом аспірантури та докторантури (https://bit.ly/3ylMHyE). За
результатами опитування здійснюється самооцінка, приймаються управлінські рішення щодо забезпечення якості
освітньої діяльності. Вчасне реагування на виявлені недоліки в ОНП забезпечується залученням до системи
забезпечення якості не лише Ради з якості та Центру із забезпечення якості вищої освіти, а й інших структурних
підрозділів, зокрема: кафедр, дирекції ІБЕІТ, відділу аспірантури, навчально-методичного відділу. У цілому, ЕГ
підтверджено, що система забезпечення якості ЗВО забезпечує вчасне реагування на виявлені недоліки в ОНП та
освітній діяльності з реалізації ОНП.

6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми.
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ОНП Менеджмент за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти акредитується вперше, тому інформація щодо
врахування зауважень і пропозицій попередніх акредитацій та результати зовнішнього забезпечення якості вищої
освіти ОНП відсутні. У звіті про самооцінювання ОНП зазначено, що для удосконалення ОНП були враховані
зауваження та рекомендації, надані під час акредитації інших ОНП, та рекомендації експертів Нацагентства із
забезпечення якості вищої освіти, що дозволило удосконалити зміст та формат ОНП; систематизувати опитування
здобувачів та оприлюднення його результатів; розробити систему ключових слів для ідентифікації відповідності
інтересів керівників та здобувачів; активізувати публікаційну та іншу наукову активність викладачів і здобувачів;
налагодити систему просування принципів академічної доброчесності; в ОК посилити питання професійної етики та
доброчесності; покращити навчально-методичне забезпечення дисциплін. У цілому, ЕГ відзначає, що в ЗВО
результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції, сформульовані під
час попередніх акредитацій інших ОНП), беруться до уваги під час перегляду ОНП.

7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

У ході проведення експертизи було встановлено, що ЗВО активно популяризує, провадить політики дотримання
принципів академічної доброчесності та приділяє значну увагу формуванню культури якості. У ЗВО створено Раду з
якості, робота якої регулюється Положенням, ухваленим Вченою радою ОНПУ, протокол №4 від 26.12.2017р.
(https://bit.ly/36aertR), та Центр із забезпечення якості вищої освіти, робота якого регулюється Положенням,
ухваленим Вченою радою ОНПУ, протокол №4 від 27.12.2016р. (https://bit.ly/3yhiQXW). В ЗВО створена політика в
сфері якості, яка реалізується в рамках системи менеджменту якості університету, яка діє відповідно до вимог
Міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 та Стандартів й рекомендацій щодо забезпечення якості у
Європейському просторі вищої освіти ESG 2015 (https://bit.ly/3xfRQrz). Одним із нормативних документів, який
визначає основні моральні принципи та правила етичної поведінки є Кодекс професійної етики та поведінки
працівників (https://bit.ly/2UVouR4). Він визначає основні принципи і моральні норми, якими повинні керуватися
працівники університету при виконанні своїх службових обов’язків та поза службою. Значна увага у ЗВО
приділяється запобіганню академічного плагіату, що висвітлено у Положенні про академічну доброчесність
(https://bit.ly/369OH0M); Положенні про кафедральні комісії з академічної доброчесності (https://bit.ly/2V7L896);
Положенні про групу сприяння академічній доброчесності (https://bit.ly/2TqS54L); Порядку перевірки навчальних,
кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату
(https://bit.ly/3ylPTu6). Під час зустрічі зі здобувачами, НПП, гарантом ОНП, фахівцем центру із забезпечення
якості вищої освіти та керівництвом ЗВО було підтверджено, що дотримання академічної доброчесності полягає в
основі інституційної культури ЗВО. Методичні вказівки дисциплін «Наукові дослідження у сфері менеджменту»,
«Управління розвитком виробничого сектору економіки та його суб’єктів», «Управління інноваційно-інвестиційним
розвитком промислових виробництв», «Безпекоорієнтоване управління розвитком виробничих підприємств»,
«Бізнес-моделі господарювання підприємницьких структур», «Бізнес-моделі господарювання підприємницьких
структур», «Моделі і методи прийняття інвестиційних рішень в секторах національної економіки» містять розділи з
академічної доброчесності (https://bit.ly/3dHmYbI, https://bit.ly/36c5MHj) Регулярно проводяться заходи щодо
популяризації академічної доброчесності серед НПП (https://bit.ly/3dHmYbI), створено Довідник здобувача, що
містить окремий розділ з доброчесності (https://bit.ly/3whsR6a). Однак під час зустрічей ЕГ не було підтверджено
проведення заходів з популяризації академічної доброчесності серед здобувачів. В цілому, ЕГ підтверджує, що в
академічній спільноті ЗВО сформована культура якості, яка сприяє постійному розвитку ОНП та освітньої діяльності
за цією програмою.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

У ЗВО сформована система локального забезпечення якості, що має свою внутрішню політику і культуру якості
освіти та освітньої діяльності. Розроблені механізми підвищення якості ОНП охоплюють процедури її періодичного
перегляду, удосконалення з урахуванням зауважень і пропозицій стейкголдерів. ЕГ відмітила позитивну практику
активного залучення роботодавців та інших стейголдерів до розроблення та перегляду ОНП. Здобувачі вносять
пропозиції щодо покращення ОНП, які враховуються при періодичному перегляді ОНП. Не зважаючи на першу
акредитацію ОНП, ЗВО враховує зауваження та пропозиції, сформульовані під час попередніх акредитацій інших
ОНП, та рекомендації Національного агентства. У ЗВО сформована культура якості, яка сприяє постійному розвитку
ОНП та освітньо-наукової діяльності за цією програмою.

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

Представниками Наукового товариства та Ради молодих вчених ІБЕІТ не було наведено конкретних прикладів щодо
їх залученості до перегляду ОНП «Менеджмент». Рекомендовано більш активне залучення органів студентського
самоврядування до процесів розробки, моніторингу та періодичного перегляду ОНП. ЕГ не було підтверджено
проведення заходів з популяризації академічної доброчесності серед здобувачів. Рекомендовано більш активно
популяризувати принципи академічної доброчесності серед здобувачів ОНП «Менеджмент».
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Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ЗВО дотримується визначених процедур розроблення, затвердження, моніторингу та перегляду ОНП. Здобувачі та
роботодавці залучені до процесу періодичного перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості. У ЗВО
загалом наявна практика збирання та аналізу інформації щодо кар’єрного шляху випускників. Також в академічній
спільноті ЗВО сформована культура якості вищої освіти. Проведений аналіз наданих документів та зустрічі з фокус-
групами дали можливість встановити, що освітня діяльність за ОНП Менеджмент за третім (освітньо-науковим)
рівнем вищої освіти у цілому відповідає Критерію 8 з недоліками, що не є суттєвими.

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.

Під час проведення експертизи було встановлено, що ЗВО характеризується достатньо високим рівнем прозорості і
публічності діяльності. ЗВО діє на підставі Статуту (https://bit.ly/369IqSM). Права та обов'язки учасників освітнього
процесу регламентовано Правилами внутрішнього розпорядку ОНПУ (https://bit.ly/3wbixN2), Положенням про
організацію освітнього процесу в ОНПУ (https://bit.ly/2V3s0cj), Положенням про порядок підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії (https://bit.ly/369KsCg), Положенням про порядок організації вивчення
вибіркових навчальних дисциплін (https://bit.ly/3qJApND) та Положенням про академічну доброчесність ОНПУ
(https://bit.ly/369OH0M). Всі наведені вище нормативні документи взаємо доповнюють та забезпечують чітке
розуміння основних прав та обов'язків учасників освітнього процесу та не суперечать діючому Статуту. Всі
вищенаведені документи оприлюднені та є доступними на офіційному веб-сайті ЗВО, своєчасно оновлюються у разі
внесення змін, проте слід відзначити, що знайти інформацію на сайті дещо складно. Інформування здобувачів
вищої освіти щодо їх прав і обов’язків систематично здійснюється гарантом ОНП, завідувачами кафедр, науковими
керівниками, НПП, які викладають дисципліни за ОНП. Згідно онлайн-зустрічей, кожен здобувач знає, де, за
потреби, шукати необхідну йому інформацію. За результатами проведених зустрічей було підтверджено, що усі
необхідні для організації навчального процесу документи є у вільному доступі, а також під час реалізації ОНП
забезпечується чітке виконання усіх встановлених правил, політик, процедур. У цілому, ЕГ підтверджує, що в ЗВО
визначені чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього
процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації ОНП.

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.

Під час проведення експертизи ЕГ було встановлено, що проєкт ОНП публікується на сайті ЗВО у розділі «Якість»
(https://bit.ly/3hzKcC6) не пізніше, ніж за місяць. На сайті також сформовано форму зворотнього зв’язку, а також
наведено форми анкет для отримання фітбеку від усіх стейкголдерів (https://bit.ly/366fgUw). До процесу
обговорення та затвердження ОП залучаються всі групи зацікавлених сторін, а також інші учасники освітнього
процесу. Оголошення щодо програми роботи ЕГ, яка проводила акредитацію ОНП (https://bit.ly/3jPRzrR) та
запрошення на відкриту зустріч усіх бажаючих (https://bit.ly/3wgAnhs) розміщено на сайті ЗВО. ЕГ підтверджено,
що ЗВО не пізніше ніж за місяць до затвердження ОНП або змін до неї оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті
відповідний проєкт з метою отримання зауважень та пропозицій всіх груп стейкголдерів.

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

Отримана ЕГ інформація дає підстави стверджувати, що на веб-сайті наведено достовірну інформацію про ОНП, а
також про силабуси та робочі програми усіх освітніх компонентів (https://bit.ly/3xdfs0h). ЗВО сприяє своєчасному
оприлюдненню та оновленню інформації про ОНП на веб-сайті ЗВО. ОНП містить загальну інформацію та включає
в себе наступні розділи: «Мета програми», «Характеристика програми», «Придатність до працевлаштування та
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подальшого навчання», «Стиль та методика навчання», «Програмні компетентності», «Програмні результати
навчання», «Ресурсне забезпечення реалізації програми», «Академічна мобільність», «Навчання іноземних
здобувачів», а також перелік обов'язкових та вибіркових компонентів ОНП (https://bit.ly/2SGCIVc). Обсяг
інформації щодо ОНП загалом достатній для здійснення усвідомленого вибору потенційних вступників, а також для
розуміння потенційних роботодавців змісту підготовки здобувачів. Даний факт встановлено під час аналізу сайту та
на підставі співбесід з усіма групами стейкхолдерів. ЕГ підтверджує, що ЗВО своєчасно оприлюднює на своєму
офіційному веб-сайті точну та достовірну інформацію про ОНП (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін (стейкхолдерів) та
суспільства.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Публічність ОНП перебуває на високому рівні, інформація на офіційних сторінках є актуальною та вчасно
оновлюється. Проєкти ОНП та інформація щодо них своєчасно розміщуються на офіційному сайті ЗВО, завдяки
чому стейкголдери та інші учасники освітнього процесу мають можливість брати участь в їх розробці та
вдосконаленні. Вимоги щодо прозорості і публічності діяльності ЗВО виконано у повній мірі. Офіційний сайт ЗВО є
доступним для кожного користувача, в тому числі для здобувачів за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти,
які навчаються за ОНП «Менеджмент».

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

Вимоги щодо прозорості і публічності діяльності ЗВО загалом виконано, проте слід відзначити, що сайт не дуже
зручний і знайти інформацію на ньому складно. Доцільно структурувати сайт та подану на ньому інформацію, що
дасть доступ здобувачам та іншим стейкхолдерам до швидкого пошуку даних.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Освітня діяльність за ОП за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти повністю відповідає всім підкритеріям
Критерію 9, наявні пропозиції сприятимуть покращенню рівня прозорості та публічності Університету.

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.

Зміст ЗПК та спеціальних (фахових) компетентностей, які представлені в ОНП.
(https://opu.ua/education/programs/phd-073-0) забезпечують формування загальної інтегральної компетентності, а
саме здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері менеджменту та дослідницько-інноваційної діяльності та в
цілому відповідають науковим інтересам здобувачів. Перелік компонентів ОНП (обов’язкові та вибіркові)
корелюють з напрямами досліджень здобувачів
(https://drive.google.com/file/d/1EUq_hj3AvJhmtxgNVHLngj9axONaixPV/view?usp=sharing) (з темами дисертацій та
публікацій. Наприклад, тема дисертації Ковальчук О.В. «Управління інноваційною конкурентоспроможністю бізнес
структур в умовах невизначеності» пов’язана з ОК ОП03 «Управління розвитком виробничого сектору економіки та
його суб’єктів» та ОК ВПО1 «Управління інноваційно-інвестиційним розвитком промислового виробництва» та ОК
ВП05 «Управління міжнародною конкурентоспроможністю промислових підприємств». Тема дисертації Мацулевич
Є.Є. «Проєктноорієнтоване управління розвитком персоналу підприємства в інноваційній економіці» пов’язана з
вибірковою ОК ВП06 «Методологія управління проектами, програмами та портфелями проектів». До циклу
професійної підготовки ВД, і кожен здобувач може обрати дисципліну за своєю сферою наукових інтересів. Аналіз
наукових інтересів інших здобувачів також відповідає змісту ОНП. Зміст програмних компетентностей ОНП
(дослідницькі навички і уміння, здатність породжувати нові ідеї (креативність), здатність до пошуку, обробки,
аналізу та узагальнення інформації для проведення самостійних НД управлінсько-економічної тематики, здатність
виконувати оригінальні дослідження та досягати наукових результатів та ін.) та ПРН (демонструвати знання
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сучасних теорій і концепцій, розуміння еволюції, теоретичних і практичних проблем в сфері менеджменту;
здійснювати ідентифікацію, пошук, моніторинг, класифікацію, узагальнення, критичний аналіз та оцінювання
інформації; поглиблювати та розвивати знання; обирати та використовувати загально-наукові та спеціальні методи
НД та ін.) забезпечує підготовку здобувачів до дослідницької діяльності. В переліку компонентів ОНП є дисципліни,
які забезпечують підготовку здобувачів до дослідницької діяльності («Філософія та методологія наукових
досліджень», «Управління науковою діяльністю 1», «Управління науковою діяльністю 2», «Наукові дослідження в
сфері менеджменту»). Зміст ПРН (вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити
навчальні заняття, володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності та ін.)
забезпечують повноцінну підготовку здобувачів до викладацької діяльності у ЗВО за спеціальністю. В переліку
компонентів ОНП є «Педагогічна практика за професійним спрямуванням», яка забезпечує підготовку здобувачів
до викладацької діяльності. В ОНП велика увага приділяється дисциплінам мовної підготовки (Іноземна
(Англійська, Німецька, Іспанська) мова за професійним спрямуванням 1, 2, 3.)

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

Згідно аналізу представлених для аналізу матеріалів, наукова діяльність аспірантів в цілому відповідає напрямам
досліджень наукових керівників (Список:
https://drive.google.com/file/d/1EUq_hj3AvJhmtxgNVHLngj9axONaixPV/view?usp=sharing Додатково, відповідність
інтересам керівника: https://drive.google.com/file/d/1qZIhbS2JPU_fOHEjSqkgvtxRZ3GDwm0R/view?usp=sharing
Додатково – потенційні голови спеціалізованих вчених рад та рецензенти: https://drive.google.com/file/d/15Z6-
ff_xVpMslVQ97PmJbXjD0YnlvdlL/view?usp=sharing). Згідно проведеної звірки ключових слів публікацій наукових
керівників та аспірантів всі наукові керівники аспірантів є активними дослідниками, які мають публікації, дотичні
до тематиці досліджень аспірантів (https://economics.net.ua/portfolio,
https://drive.google.com/file/d/1qZIhbS2JPU_fOHEjSqkgvtxRZ3GDwm0R/view ). Згідно пп. 5.3 «Правил прийому до
аспірантури ОНПУ» до заяви про вступ вступник на ОНП додає рекомендаційний лист, затверджений розширеним
засіданням випускової кафедри по результатам обговорення його пропозицій і здобутків, підписаний науковим
керівником, завідувачем випускової кафедри, гарантом ОНП та директором ІБЕІТ. Економічний науковий портал
забезпечує пошук у науковій базі по ключовим словам публікації наукових керівників
(https://economics.opu.ua/naukova-baza), через ПІБ науковців – авторів порталу (https://economics.opu.ua/authors-
portal).

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).

ЗВО створює можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень шляхом: вільного доступу до
бібліотеки Університету (https://opu.ua/library), доступу до баз даних Scopus та Web of Science; інституційного
репозиторію (http://dspace.opu.ua/jspui/). Економічний науковий портал https://economics.opu.ua/ надає
безкоштовний відкритий доступ до повнотекстових статей та можливість безкоштовної публікації результатів
досліджень у 3-х фахових наукових журналах Університету категорії «Б»: (https://economics.opu.ua/journal,
https://economics.opu.ua/journal-print, https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt), до наукової бази публікацій
(https://economics.opu.ua/about) та портфоліо вчених-економістів (https://economics.opu.ua/portfolio). Створені
можливості щодо участі в конкурсах на отримання грантів (https://economics.opu.ua/for-young-scientists). В
університеті функціонує Рада молодих вчених ІБЕІТ. Проте, на зустрічах представниками Наукового товариства та
Ради молодих вчених ІБЕІТ не було наведено конкретних прикладів щодо їх залученості до перегляду ОНП
«Менеджмент». Рекомендовано залучення Ради молодих вчених ІБЕІТ до процесів розробки, моніторингу та
періодичного перегляду ОНП, особливо в частині поєднання ОК ОНП з науковими дослідженнями. Для проведення
досліджень і презентацій аспірантами їх результатів є кабінети з доступом до Інтернету (ауд. 339, 345 ГУК). Для всіх
здобувачів є можливість створення спецрад для захисту https://drive.google.com/file/d/1bSFE-
uDRSfdolg4073UfXhfvNH40yfkH/view?usp=sharing. Проводяться наукові конференції та круглі столи
(https://opu.ua/science/conferences ), організовуються зустрічі з гарантом програми (наприклад:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1418041581888465&id=100010479103035,
https://www.facebook.com/o.s.balan/posts/4218286564862622 )

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.

Університет забезпечує долучення здобувачів ОНП до міжнародної академічної спільноти та реалізації права на
міжнародну академічну мобільність через пропозиції міжнародної академічної мобільності (https://opu.ua/studies);
програми міжнародного співробітництва (https://opu.ua/international/programs); міжнародні грантові проекти
(https://opu.ua/international/projects). Укладені договори із закордонними та вітчизняними університетами,
науковими установами щодо налагодження співпраці
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(https://drive.google.com/drive/folders/1s1ixy33V4lLwOaWMjO98bIyfWuGyrpNR?usp=sharing). Підтвердження
залучення аспірантів 3-4 року навчання до міжнародної академічної спільноти
(https://drive.google.com/drive/folders/1awsYf8XAfD4vXDyDBp8yL9qsRIdFK9F5?usp=sharing Додаток до звіту СО
щодо інтернаціоналізації: заява від іноземного абітурієнта щодо навчання, який знайшов університет через
Економічний портал; накази щодо прийняття на наукове стажування майбутніх іноземних здобувачів, сертифікат
участі здобувача у міжнародній науковій конференції https://drive.google.com/drive/folders/1LmEN47EQbRmSBD-
JAEMegnntbpPdXmJp?usp=sharing). Аспірант Ковальчук О.В. приймала участь у заході "Enterprising for Tomorrow -
Social Entrepreneurship & Youth Engagement Conference" (https://accelerator.alaturidevoi.ro/conferinta з отриманням
сертифікату (https://drive.google.com/file/d/1F6WgzeH4EPfRN4TcUzbrcOKluNlzlSbx/view?usp=sharing). Регулярна
підтримка безоплатної участі у міжнародних конференціях забезпечує ІБЕІТ (https://economics.opu.ua/conferences.)
Університет та ІБЕІТ створює можливості участі у вітчизняних НДР (https://opu.ua/ibeit/activity), публікацій у
міжнародних виданнях, в т.ч. Scopus (https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10mqnn-
f3wOqqrzhpA6QhYFZm2oK8HS77). Проте, переважна більшість здобувачів та викладачів ОНП 073 «Менеджмент» не
мають спільних науково-дослідницьких проектів у форматі спільних НДР із міжнародними ЗВО, з якими укладено
угоди та договори про співпрацю.

5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

Вчені, які призначаються науковими керівниками аспірантів є активними дослідниками, а результати їхньої
наукової роботи регулярно публікуються, що підтверджується наданим переліком публікацій в звіті по СО. Гарант
програми та керівники здобувачів є керівниками або ж відповідальними виконавцями НДР різного рівня
(ttps://drive.google.com/drive/folders/1lw3WnEW0YL0ob5A7RLRRr6q6bTYFqvcV?usp=sharing ). Так, д.е.н., проф.
Філиппова С.В. за останні 5 років приймала участь у 5-ти НДР, д.е.н., проф. Волощук Л.О. – у 4-х НДР, к.е.н., доц.
Башинська І.О. – у 3-х НДР, д.е.н., проф. Захарченко В.І. за останні 3 роки - у 4 темах НДР. Наукові результати
дослідницьких проектів (тези доповідей конференцій, статті, монографії, аналітичні огляди
(https://economics.opu.ua/analytics) за участю керівників здобувачів публікуються, що демонструють їх
загальнодоступні портфоліо (https://economics.opu.ua/portfolio), які оновлюється 2 рази на рік. Керівники та
аспіранти спільно виконують НДР (https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10mqnn-
f3wOqqrzhpA6QhYFZm2oK8HS77).

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.

аспірантами у межах освітньої програми функціонують та не порушуються практики дотримання академічної
доброчесності науковими керівниками та їх аспірантамиВ Університеті застосовуються такі практики дотримання
академічної доброчесності: нормативне регулювання, технологічне забезпечення, популяризація академічної
доброчесності. Діє Кодекс професійної етики та поведінки працівників
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/kodeks_49.pdf), Положення про Академічну доброчесність
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polojennyyaa.pdf). Створена та працює група сприяння
академічній доброчесності серед працівників та здобувачів
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/kodeks_49.pdf). А також діє Положення про кафедральні
комісії з академічної доброчесності (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-17.pdf). Контроль за
дотриманням етики та академічної доброчесності здійснює інститутська (факультетська) комісія з етики та
управлінням конфліктами (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-16.pdf). Окрім того
передбачена перевірка на плагіат усіх дисертацій аспірантів 4 р.н., які будуть подаватися на кафедру, що
передбачено процедурою завершення аспірантури. Порушення академічної доброчесності при написанні дисертації
тягне за собою відрахування з університету. Для забезпечення проведення процедури перевірки навчальних,
навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату для попередження
порушень принципів академічної доброчесності здобувачами, науковими та науково-педагогічними працівниками,
використовується антиплагіатна система Strikeplagiarism.com (https://opu.ua/quality/anti-plagiarism.). Дисертації, що
надходять до спеціалізованої вченої ради Д41.052.10 та разових спеціалізованих вчених рад, перевіряються з 2019р.
на базі цієї системи (1.Приклад перевірки наукових статей здобувачів та НПП на дотримання академічної
доброчесності https://drive.google.com/file/d/1vB0hwyfmDbNywEnEJX6i0jXaG5zsusxa/view?usp=sharing 2. Приклад
звіту перевірки на плагіат монографії авторів Дорошук Г.А., Граціотова Г.О.
https://drive.google.com/file/d/1LL3Ee8bPyKtl2uSNlhLoC5obQ164bFhy/view?usp=sharing 3. Приклад перевірка
дисертації: дисертація Носовець О.І.: https://drive.google.com/file/d/1VthsKe8vqDHM2-jAFyzdh0cucUOHoIo_/view?
usp=sharing 4. Доказ участі у заходах з популяризації доброчесності: новина від 07.05.2020 р. про вебінар з
моливостей StrikePlagitrism щодо перевірки робіт https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1143305796028713&id=100010479103035).

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сторінка 30



Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Згідно аналізу представлених для аналізу матеріалів, наукова діяльність аспірантів в цілому відповідає напрямам
досліджень наукових керівників. Державний університет «Одеська політехніка» забезпечує можливості для
введення аспірантів у міжнародну академічну спільноту за спеціальністю. Вчені, які призначаються науковими
керівниками аспірантів є активними дослідниками, а результати їхньої наукової роботи регулярно публікуються.
Згідно проведеного аналізу документів та співбесід з науково-педагогічним персоналом та аспірантами у межах
ОНП функціонують та не порушуються практики дотримання академічної доброчесності науковими керівниками та
їх аспірантами.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 10.

Рекомендовано активізувати роботу щодо збільшення кількості здобувачів за ОНП «Менеджмент» на предмет їх
участі у міжнародній мобільності та участі у міжнародних наукових дослідницьких проектах із міжнародними ЗВО, з
якими укладено угоди та договори про співпрацю, грантах, що дасть можливість більшій кількості здобувачів ОНП
посилити науково-практичну складову досліджень та врахувати міжнародний досвід при підготовці та написанні
дисертацій.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

ОНП 073 «Менеджмент» узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6.

IV. Інші спостереження

У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження, пов’язані із освітньою програмою, освітньою
діяльністю за цією програмою або процедурою проведення акредитації.

дані відсутні

V. Підсумки

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації ОП, не пов’язані із
відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, відсутні.

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня програма відповідає Критеріям за
наступними рівнями відповідності:

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

Критерій 3 . Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання B

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

Шляхом підписання цього звіту ми стверджуємо, що провели акредитаційну експертизу у повній відповідності із
Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та інших
актів законодавства, а також здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно.

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Тарасюк Галина Миколаївна

Члени експертної групи

Босовська Мирослава Веліксівна

Фощій Марія Дмитрівна
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