
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Сумський державний університет

Освітня програма 40652 Менеджмент організацій

Рівень вищої освіти Молодший бакалавр

Спеціальність 073 Менеджмент

Цей експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної
справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі
поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати
акредитаційної експертизи.

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

ГЕР - галузева експертна рада

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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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

14.04.2022 р. Справа № 2135/АС-21

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 07 "Управління та
адміністрування" у складі:

Бардась Артем Володимирович – головуючий,

Андрусяк Наталія Олександрівна,

Шуляр Роман Віталійович,

Шалімова Наталія Станіславівна,

Омельченко Наталія Володимирівна,

Касян Сергій Якович,

Затонацька Тетяна Георгіївна,

Ваврін Максим Ростиславович,

Боєнко Олена Юріївна,

за участі запрошених осіб:

Гребеник Тетяна Вікторівна - директор – представник ЗВО,

Гребеник Тетяна Вікторівна – гарант ОП,

розглянула на своєму засіданні матеріали акредитаційної справи щодо акредитації освітньої програми:

Назва ЗВО Сумський державний університет

Назва ВСП ЗВО Відокремлений структурний підрозділ «Класичний фаховий коледж
Сумського державного університету»

ID освітньої програми в ЄДЕБО 40652

Назва ОП Менеджмент організацій

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 073 Менеджмент

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Молодший бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 9, Проти – 0

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

На думку ГЕР

 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,
або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні
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 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

У цьому розділі ГЕР надає власну оцінку відповідності освітньої програми, базуючись на змісті звіту експертної
групи та інших матеріалах акредитаційної справи.

Заповнення полів «Обґрунтування» є обов’язковим, якщо ГЕР змінює рівень відповідності, визначений експертною
групою, або підтверджує рівень відповідності A. E чи F. У цих випадках необхідно заповнити обґрунтування не
менше як за одним підкритерієм у межах відповідного критерію.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

У звіті експертної групи зазначено, що "цілі та ПРН за ОП враховують тенденції розвитку ринку праці (у тому числі і
регіонального) та спеціальності й корелюють з вимогами до сучасного фахівця-менеджера", що свідчить на користь
освітньої програми, що акредитується. Водночас, фактично в освітній програмі представдено одну ціль, а не їхній
набір. Доцільно було би узгодити між собою цілі та результати навчання за освітньою програмою.

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

ГЕР погоджується з думкою ЕГ, що "співпраця зі стейкхолдерами, залучення їх до проєктування ОП, формування
цілей ОП, ПРН та компетентностей має реальний характер", що знаходить підтвердження у відомостях
самооцінювання закладу освіти (ЗО).

1.3 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

ГЕР підтверджує позицію ЕГ, згідно з якою цілі та програмні результати навчання враховують тенденції як
національного, так і регіонального ринків праці, корелюють з вимогами до сучасного фахівця з менеджменту.
Позитивними свідченнями урахування тенденцій розвитку спеціальності є значна увага до інформаційної складової
управлінської діяльності, зокрема використання інформаційно-комунікаційних інформаційних технологій в
управлінні організацією: ідентифікації та використання інформації для прийняття рішень у звичних умовах із
елементами непередбачуваності, вміння аналізувати та застосувати положення нормативно-правової бази, тощо. Той
факт, що при розробленні та оновленні освітньої програми береться до уваги регіональний контекст знайшов
підтвердження під час зустрічей з академічним персоналом. Варто відзначити, що під час зустрічі
роботодавців/практиків з представниками ЕГ виникло непорозуміння, зумовлене неоднозначним трактуванням
сторонами поняття "переробна промисловість". ГЕР погоджується з позицією, що наведена у відповіді ЗО на звіт ЕГ,
згідно з якою не існує достатньо чітких меж між переробною промисловістю та іншими видами економічної
діяльності, а отже тут мова може йти про перероблення матеріалів для виробництва продукції у найзагальнішому
сенсі. У звіті ЕГ та відомостях про самооцінювання закладу наведено інформацію про урахування досвіду як
вітчизняних, так і іноземних освітніх програм, зокрема таких закладів як Полтавський університет економіки і
торгівлі, Національного торговельно-економічного університету, Карсонського Коледжу Бізнесу Вашингтонського
державного університету (США).

1.4 Освітня програма дає можливість 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 мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня
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На підставі вивчення матеріалів акредитаційної справи, зокрема звіту ЕГ та освітньої програми 2020 року , ГЕР
робить висновок про можливість досягнення визначених програмних результатів навчання. За умови відсутності
затвердженого стандарту вищої освіти для 5 рівня, заклад керується тимчасовим стандартом. Позитивною практикою
можна вважати постійне удосконалення тимчасового СВО КФК СумДУ, зокрема, це стосується усунення
неузгодженостей у формулюваннях інтегральної компетентності в ОП та у тимчасовому стандарті самого закладу, про
що зазначається у листі-відповіді на звіт ЕГ.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

2.1 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)

ГЕР погоджується з позицією ЕГ щодо відповідності обсягу освітньої програми вимогам законодавства відносно
навчального навантаження для 5 рівня вищої освіти за умов відсутності стандарту вищої освіти. Обсяг ОП дорівнює
120 кредитам ЄКТС. Загальний термін навчання за програмою становить 1 р. 10 міс. на базі повної загальної середньої
освіти; на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та/або вищої освіти. На вибіркові освітні
компоненти відведено 30 кредитів, що відповідає 25% обсягу ОП.

2.2 Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання

ГЕР погоджується з висновком ЕГ, що "взаємозв’язок ОК є достатньо логічним та чітким". Освітня програма
складається з обов'язкового та вибіркового блоків. Обов'язковий блок формується освітніми компонентами циклу
загальної підготовки, циклу фахової підготовки, практичної підготовки, атестації. Таким чином, структура освітньої
програми, її освітні компоненти становлять чітку та взаємопов'язану систему, дозволяючи досягти заявлених
результатів навчання та цілей ОП.

2.3 Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)

ГЕР підтримує висловлену у звіті позицію ЕГ щодо відповідності ОП предметній області спеціальності 073
"Менеджмент".

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

У структурі ОП 25% передбачено для освітніх компонентів для вибору здобувача освіти, які можуть бути обрані як з
каталогу, що знаходиться у вільному доступі, так і з переліку відкритих онлайн-курсів під керівництвом викладача.
Здобувачі підтвердили можливість обрання ними вибіркових освітніх компонент. Позитивним прикладом може
вважатися можливість вивчення вибіркової освітньої компоненти одним здобувачем, хоча дане питання вимагає
узгодження з нормативними документами закладу освіти.

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

ГЕР погоджується з ЕГ, що навчальний план та освітня програма передбачають практичну підготовку здобувачів
вищої освіти у достатньому обсязі, а сама така підготовка за ОП включає практичні заняття, лабораторні роботи,
підготовку індивідуальних завдань, конкурсних проєктів в межах ОК. Також ОП та навчальним планом передбачено
ОК 17 Виробнича практика (5 кредитів ЄКТС) на 2 році навчання, яка забезпечує інтегральну компетентність, загальні
компетентності (ЗК 4, 6, 8-10) та фахову компетентність (ФК6). ГЕР погоджується із зауваженням ЕГ, що ОК17 мала би
забезпечувати дещо більшу кількість фахових компетентностей за ОП.

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям

У процесі вивчення освітніх компонент програми "Менеджмент організацій" здобувачі мають змогу. як це зазначено у
звіті про самооцінювання та звіті ЕГ, здобути такі соціальні навички самоорганізації, комунікацій, громадської
діяльності, соціопсихологічної роботи, що забезпечується завдяки вивченню освітніх компонент ОК 1, 2, 3, 5, 7, 9,
12,14.
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2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

Освітня програма не передбачає надання професійної кваліфікації, а професійний стандарт для спеціальності є
відсутній.

2.8 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному навантаженню здобувачів,
досягненню цілей та програмних результатів навчання

ГЕР погоджується з ЕГ стосовно відповідності обсягу ОП та її окремих освітніх компонент фактичному навантаженню
здобувачів освіти та дозволяє досягти заявлених програмних результатів навчання.

2.9 Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Дуальна освіта за ОП не передбачена.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

3.1 Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

ГЕР пігоджується з позицією ЕГ, що Правила прийому на навчання за ОП «Менеджмент організації» на початковому
рівні вищої освіти у КФК СумДУ є зрозумілими, чіткими та доступними, не містять дискримінаційних положень.

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

ГЕР погоджується з позицією ЕГ стосовно адевактного урахування у правилах прийому особливостей даної освітньої
програми.

3.3 Визначено 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 яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми

У закладі освіти чинні чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗО та під час
академічної мобільності.

3.4 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

У закладі освіти чинні чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної
освіти, для ОК, що починають викладатися з другого семестру.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

4.1 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
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ЕГ зазначає, що освітній процес на ОП реалізується у формах, передбачених навчальним планом (лекції, практичні
семінарські та лабораторні заняття, самостійна робота, курсова робота, консультації, контрольні заходи), що разом із
вивченням усієї сукупності документів акредитаційної справи дозволяє ГЕР зробити висновок про відповідність
вимогам студентоцентрованого підходу форм та методів викладання, орієнтованості навчання на досягнення
програмних результатів та цілей ОП. Закладом освіти використостовується платформа дистанційного навчання
Moodle, де розміщено навчальні матеріали: силабуси, програмі практики, робочі програми, методичні вказівки для
освітніх компонент. Дана платформа використовується як у форматі змішаного, так і дистанційного навчання.
Експертна група підтверджує у звіті відповідність форм та методів навчання і викладання принципам академічної
свободи.

4.2 Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих
освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб)

ЕГ було встановлено, що учасники освітнього процесу мають доступ до інформації про цілі, зміст, освітні компоненти,
а також до критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонент. Така інформація знаходиться у вільному
доступі на сайті закладу, доводиться викладачами до здобувачів освіти під час першого заняття, передекзаменаційних
консультацій; анонсується до початку вивчення ОК на електронній платформі Moodle. Це дозволяє ГЕР зробити
висновок про відповідність даного підкритерію оцінці В.

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

Хоча фахові коледжі не належать до закладів, де має здійснюватися наукова діяльність та досліження, але тим не
менш у КФК СумДУ проводиться щорічна науково-практична конференція, а самі здобувачі беруть участь у роботі
наукових гуртків «Management clear&simple with Boss Dog» та «Економікс». Надання здобувачам науково-методичної
допомоги та їх ознайомлення із засадами академічної етики та доброчесності відбувається в рамках проєкту «Школа
молодого науковця».

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

ГЕР зазначає, що експертною групою наведено переконливі докази оновлення педагогічними працівниками змісту
освіти на основі наукових досягнень та сучасних практик у галузі знань 07 "Управління та адміністрування".

4.5 Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності закладу
вищої освіти

ГЕР відзначає, що доцент Т. Гребеник пройшла міжнародне стажування у США за напрямом «Громадський діалог.
Соціальна відповідальність», а здобувачі та педагогічні працівники мають вільний доступ до наукометричних баз
даних Scopus та Web of Science, дані з яких використовуються в освітній та науковій діяльності.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

5.1 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь

ГЕР погоджується з висловленою ЕГ позицією, що форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів ВО
є чіткими, зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем результатів навчання, передбачених ОК,
оприлюднюються заздалегідь. Водночас, зауважуємо, що заклад освіти некоректно вживає термін "шкала
ЄКТС"відносно до шкали оцінювання (А, В, С, D, E, FX, F), яка не використовується як шкала ЄКТС з 2009 року
(замість неї з того ж року застосовується Таблиця статистичного розподілу оцінок).

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

Стандарт вищої освіти для здобувачів освіти за 5 рівнем НРК спеціальності 073 "Менеджмент" відсутній. Заклад у
своїй діяльності керується власним Тимчасовим стандартом. ГЕР відзначає, що атестація випускників освітньої
програми здійснюється у формі атестаційного кваліфікаційного іспиту, атестація здійснюється відкрито і публічно.
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5.3 Визначено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для всіх
учасників освітнього процесу, які забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

ГЕР відзначає, що правила проведення контрольних заходів доводяться до здобувачів освітнього процесу до початку
занять на платформі Moodle, на перших заняттях та під час консультацій. Нормативне забезпечення проведення
контрольних заходів визначено “Положенням про організацію освітнього процесу у КФК СумДУ”, “Положенням про
модульно-рейтингову систему оцінювання здобувачів освіти у КФК СумДУ”, “Положенням про порядок створення та
організацію роботи екзаменаційних комісій у КФК СумДУ”, “Положенням про Раду із забезпечення якості освітньої
діяльності фахової передвищої та вищої освіти коледжу”, що знаходяться у відкритому доступі на сайті КФК СумДУ.

5.4 У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники 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

ГЕР погоджується з ЕГ у тому, що у закладі освіти визначено чіткі та зрозумілі стандарти та процедури дотриманя
академічної доброчесності, а заклад активно популяризує академічну доброчесність шляхом викладання таких
вибіркових освітніх компонентів як «Академічна доброчесність: виклики, дії, успішні історії», «Основи академічного
письма», «Інформаційне право».

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

6.1 Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання

Важливо відзначити, що згідно з чинним законодаством фаховий коледж, навіть здійснюючи підготовку здобувачів з
вищої освіти, керується ЗУ "Про освіту", "Про вищу освіту" та "Про фахову передвищу освіту", а на його
співробітників, навіть з науковими ступенями та вченими званнями, поширюються вимоги як до педагогічних
працівників. ГЕР приймає зауваження закладу освіти, що частка педагогічних працівників, які мають науковий
ступінь, забезпечують50% навчальних дисциплін за ОП...частка педагогічних працівників, що забезпечують
реалізацію ОП та мають публікації у періодичних фахових виданнях, включених до переліку фахових вітчизняних
та/або закордонних видань, видані монографії у співавторстві становить 61,5% - це доволі високий показник для
закладу фахової освіти. Рекомендації ЕГ "активізувати роботу викладачів щодо підвищення наукової діяльності та
збільшення публікацій статей відповідно до дисциплін, що викладаються, у фахових наукових виданнях й у виданнях,
включених до наукометричних баз даних SCOPUS та WoS" ГЕР вважає такими, що не можуть бути виконані у закладі
освіти, де чинні вимоги для педагогічних працівників, тому пропонує їх прибрати. У цілому, ГЕР зазначає, що
академічна та професійна кваліфікація викладачів забезпечує досягення цілей та програмних результатів навчання за
освітньою програмою.

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

ГЕР погоджується із позицією закладу освіти про необґрунтованість зауваження ЕГ: "Процедура конкурсного добору
науково-педагогічних працівників у КФКСумДУ під час працевлаштування не застосовується...Добір кадрів для
забезпечення ОП носить суб’єктивний характер щодо оцінки компетенцій претендента та його особистого досвіду
роботи за профілем ОП". ГЕР зазначає, що у своїй діяльності заклад керується Законом України «Про фахову
передвищу освіту», яким передбачено проведення конкурсного відбору лише для посади директора фахового
коледжу, а у самому штатному розкладі КФК СумДУ відсутні посади науково-педагогічних працівників. Тому ГЕР
вважає, що процедури доброру викладачів відповідають чинним вимогам законодавства та дозволяють забезпечити
необхідний професійний рівень для реалізації освітньої програми.

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

ГЕР погоджується з ЕГ у тому, що заклад освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу за
ОП «Менеджмент організацій».

6.4 Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців
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КФК СумДУ залучає до проведення лекцій і практичних занять професіоналів-практиків, представників роботодавців
у формі гостьових занять. ГЕР не погоджується із зауваженням ЕГ щодо несистемності такої практики, оскільки у звіті
ЕГ не наведено доказів цього твердження, а до того ж воно суперечить висловленій позиції експертної групи щодо
відповідності закладу за даним критерієм.

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

ГЕР не сприймає зауваження ЕГ, що "нормативних документів, які регламентують атестацію науково-педагогічних
працівників у закладі немає, що знижує дієвість та стимули для розвитку системи професійного вдосконалення
академічного персоналу". Натомість ГЕР звертає увагу, що ЗУ «Про ФПО» не передбачає додаткового унормування та
окремого порядку проведення атестації для науково-педагогічних працівників закладу фахової передвищої освіти. На
сайті коледжу знаходиться Положення про атестацію педагогічних працівників, яким і керується заклад освіти своїй
діяльності.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Для підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності викладачів коледжу складено узгоджений з
академічним персоналом план підвищення кваліфікації, що частково відповідає професійній діяльності викладачів та
їхній предметно-галузевій спеціалізації. ГЕР вважає позитивною практикою як факт проведення такого підвищення
кваліфікації у дистанційному форматі, так і його безоплатність для учасників.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ГЕР погоджується із позицією ЕГ, що у закладі наявні добре облаштовані приміщення для проведення усіх видів
навчальних занять, наявний доступ до фондів бібліотеки Сумського державного університету, електронним каталогам
та репозиторію кваліфікацікаційних робіт. Навчально-методичне забезпечення знаходиться відкритому доступі та
гарантує досянення визнчаних ОП цілей та програмних результатів навчання. ГЕР бере до уваги інформацію КФК
СумДУ щодо наявного переліку основного програмного забезпечення, що містить ліцензійні програмні продукти,
надані коледжу у користування Сумським державним університетом, а також обмежені доступні версії програмних
продуктів Trello та Jira (у своїй відповіді заклад зазначає про наміри придбати повноцінні пакети цих програм у
поточному 2022 році).

7.2 Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або
наукової діяльності в межах освітньої програми

ЕГ підтверджує у звіті, що що доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до інфраструктури та інформаційних
ресурсів, необхідних для навчання, викладацької або наукової діяльності є безоплатним.

7.3 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси

ГЕР погоджується з висновками ЕГ про безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів,
можливості задовольнити їхні потреби та інтереси щодо комфортних умов для навчання, відповідності санітарно-
технічного стану приміщень вимогам чинних норм і правил експлуатації, нормам охорони праці.

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

ГЕР вважає, що КФК СумДУ забезпечується достатній рівень освітньої, організаційної, інформаційної,
консультативної та соціальної підтримки здобувачів.

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

У закладі освіти створено достатні умови для здобувачів вищої освіти з особливими потребами: пандуси, підйомник та
наявний безперешкодний доступ до аудиторій, комп’ютерних класів, іншої інфраструктури
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7.6 Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними
для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми

ГЕР погоджується з ЕГ у тому, що у фаховому коледжі визначено процедури реагування та подання заяв на випадки
корупції, цькування, які регулюються Порядком реагування та подання заяв на доведені випадки булінгу у ВСП
«Класичний фаховий коледж Сумського державного університету» ; Положенням про уповноважену особу з питань
запобігання та виявлення корупції ВСП КФК СумДУ (https://cutt.ly/8OcMq4E ).

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень E

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Щодо зауваження ЕГ стосовно того, що "ПРН за ОП 2020 р. змістовно не були забезпечені, що ставить під сумнів
ефективність процедур розробки, затвердження та реалізації ОП, а також свідчить про часткову формальність їх
дотримання, як частини внутрішньої політики забезпечення якості вищої освіти", ГЕР бере до уваги пояснення
закладу освіти відносно причин помилки в оформленні ОП, а також надану копію ОП 2020 р., де згадана помилка
усунута. Також ЕГ не наведено доказів того, що розроблення ОП носить не реальний , а формальний характер. До того
ж, таке твердження не підтверджується ані позицією роботодавців, ані інформацією від педагогічних працівників та
здобувачів освіти.

8.2 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

ГЕР відзначає, що зауваження ЕГ: " Переважна більшість студентів лише частково ознайомлена з процедурою
формування, перегляду чи вдосконалення ОП і відповісти, що собою являє ОП як документ" не може вважатися
недоліком, оскільки здобувачі освіти і не зобов'язані детально розбиратися у зазначених питаннях. У звіті самої ЕГ, у
пункті 8.2 зазначено: "Здобувачі освіти підтвердили факт залучення до процесу періодичного перегляду ОП шляхом
делегування свого представника як члена робочої проєктної групи (студентка гр.М-01 Пичик Анастасія) на засідання
циклової комісії «Менеджмент», де обговорюються питання щодо оновлення ОП". ГЕР вважає, що закладом надано
достатні підтвердження залучення здобувачів до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур
забезпечення її якості. Заклад регулярно проводить анкетування здобувачів освіти і застосовує для цього методики,
апробовані на міжнародному рівні.

8.3 Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери

ГЕР відзначає, що КФК СумДУ залучає роботодавців як партнерів до процесу періодичного перегляду ОП та інших
процедур забезпечення її якості.

8.4 Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми

У закладі здійснюється збирання та аналіз інформації про кар'єрний шлях випускникв навчальним відділом з
практики та працевлаштування, а також частково - цикловими комісіями. Проте випуск здобувачів за ОП
"Менеджмент організацій" відбудеться лише у 2022 році, тому дані про їх кар'єрний шлях наразі відсутні.

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

ГЕР звертає увагу на те, що ЕГ знижує оцінку за даним підкритерієм на основі того, що "Положення про систему
забезпечення якості освітньої діяльності фахової передвищої та вищої освіти ВСП КФК СумДУ (п.24 – публічність
процедур оцінювання) передбачає розроблені прозорі процедури оцінювання всіх учасників освітнього процесу,
проте критерії та процедури об’єктивного оцінювання НПП і ПП/керівного персоналу закладу, а також
прозорі/публічні критерії добору кадрів під час прийому на роботу наразі відсутні". Дане зауваження, по-перше, не
має прямого стостунку до підкритерію 8.5, по друге - не враховує особливості правового статусу фахового коледжу, по-
третє - ігнорує то очевидний факт, що у штатному розкладі закладу посади науково-педагогічних працівників
відсутні. Конкурсний відбір згідно зі ст.42 ЗУ «Про ФПО» здійснюється лише на посаду керівника закладу фахової
передвищої освіти. Згідно зі ст. 58 ЗУ «Про ФПО» науково-педагогічні працівники у закладах фахової передвищої
освіти провадять освітню, методичну, інноваційну, наукову (науковотехнічну, інноваційну) та організаційну

Сторінка 9



діяльність, пов’язану з наданням освітніх послуг у сфері вищої освіти. Посади науково-педагогічних працівників у
закладах фахової передвищої освіти можуть займати працівники, які провадять наукову діяльність та не менше 60
відсотків ставки заробітної плати у закладі фахової передвищої освіти виконують із студентами, які здобувають
ступені вищої освіти. Ст. 59 ЗУ «Про ФПО» визначає, що посади педагогічних працівників, як правило, займають
особи із ступенем магістра, а висновок про відповідність кваліфікації педагогічного працівника, достатньої для
провадження освітньої діяльності за ОП, робиться за погодженням голови циклової комісії, завідувача навчально-
методичним кабінетом, заступника директора з навчально-методичної роботи, а також заступника директора з
навчальної роботи. Ст. 17 ЗУ «Про ФПО» не передбачає обов’язковість процедур рейтингування академічного
персоналу. Тому ГЕР пропонує вважати зниження оцінки за даним підкритерієм необґрунтованим.

8.6 Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій) беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми

ОП “Менеджмент організацій” акредитується вперше.

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

ГЕР вважає, що в академічній спільноті фахового коледжу сформована культура якості, що постійно удосконалюється.
Натомість ГЕР вважає необґрунтованими зауваження ЕГ на підставі яких пропонується знизити оцінку за даним
підкритерієм: "Відсутність процедур конкурсного працевлаштування і рейтингування академічного персоналу може
пригнічувати академічну свободу і стимули щодо самовдосконалення окремих педагогічних та науково-педагогічних
працівників".

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень E

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

9.1 Визначені чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників
освітнього процесу, є доступними для них та яких послідовно дотримуються під час реалізації
освітньої програми

ГЕР погоджується зі звітом ЕГ, в якому зазначається, що у КФК Сум ДУ правила і процедури, що регулюють права та
обов‘язків всіх учасників освітнього процесу зазначені в нормативних документах і знаходяться у вільному доступі на
сайті ЗНУ. Натомість, ГЕР ще раз звертає увагу, що зниження оцінки за даним підкритерієм зумовлено недостатнім
розумінням членами ЕГ специфіки функціонування фахового коледжу та особливостей законодавства, що регулює
конкурсний відбір та оцінювання співробітників, які є педагогічними працівниками. У звіті ЕГ наведено докази того,
що більшість учасників освітнього процесу ознайомлені зі своїми правами та обов’язками, дотримуються правил та
процедур під час реалізації ОП «Менеджмент», а необхіднаінформація знаходиться у вільному доступі на сайті ВСП
КФК СумДУ.

9.2 Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін

До обговорення проєкту ОП залучаються зацікалені сторони, зокрема, роботодавці надають свої зауваження через
Ґуґл-форму. ГЕР не вважає недоліком той факт, що здобувачі освіти під час зустрічі з ЕГ не змогли надати відповіді
про ОП (її зміст, функції, наповнення, розміщення, процедури долучення, заплановані ПРН), бо загалом здобувачі
освіти не зобов'язані розумітися на питаннях методичної роботи. Так само не можна вважати серйозним недоліком те,
що інструментарій сайту не дозволяє залишати публічні відгуки стосовно даної ОП, а також оприлюднювати
пропозиції від стейкхолдерів. Загалом, ГЕР відзначає, що процес обговорення ОП має публічний характер та дозволяє
отримати пропозиції та зауваження зацікалених сторін. Вимагає удосконалення процедура оприлюднення зауважень
до проєкту ОП на вебсайті закладу освіти.

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

ГЕР підкреслює, що ЕГ у своєму звіті визначє, що вся інформація стосовно ОП «Менеджмент організацій» є точною
та достовірною, у повному обсязі та своєчасно оприлюднена на сайті КФК СумДУ. Натомість, зниження оцінки за
даним підкритерієм є необґрунтованим, оскільки не береться до уваги специфіка законодавства про освіту та фахову
передвищу освіту, про яку вже зазначалося ГЕР у п.8.5.
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Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

10.1 Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) і
забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності в закладах вищої
освіти за спеціальністю та/або галуззю

не застосовується

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників

не застосовується

10.3 Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової
програми можливості для проведення й апробації результатів наукових досліджень відповідно до
тематики аспірантів (ад’юнктів) (проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ
до використання лабораторій, обладнання тощо)

не застосовується

10.4 Заклад вищої освіти забезпечує можливості для залучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної
академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь у
спільних дослідницьких проєктах тощо

не застосовується

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

не застосовується

10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Рекомендується більш чітко сформулювати цілі освітньої програми як набір конкретних завдань, пов'язаних з
заявленими програмними результатами навчання. Доцільно конкретизувати орієнтацію та фокус освітньої програми.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Доцільно удосконалити Положення про вибіркові дисципліни, передбачивши можливість (згадану у звіті ЕГ)
вивчення дисциплін з відкритих онлайн-курсів одним здобувачем. Розглянути можливість запровадження дуальної
освіти для здобувачів.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
ГЕР рекомендує у частині визнання та перезарахування кредитів ЄКТС у межах попередньої освітньої програми взяти
до уваги принципи перезарахування оцінок, визначені у Довіднику ЄКТС 2009 та пізніших версіях.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
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Закладу необхідно продовжувати приділяти увагу інтернаціоналізації діяльності, залученню викладачів та здобувачів
освіти до внутрішньої та зовнішньої академічної мобільності.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
ГЕР рекомендує при проведенні підсумкового оцінювання застосовувати практику залучення другого викладача до
проведення атестації здобувачів освіти.

Критерій 6. Людські ресурси
Розробити та запровадити у практику механізм рейтингування та стимулювання роботи (преміювання) співробітників
коледжу.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
ГЕР рекомендує придбати повні пакети програмного забезпечення Business Studio, MS Planner, Trello, Jira з метою їх
подальшого використання в освітньому процесі.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Продовжувати практику залучення до обговорення проєктів ОП здобувачів освіти. Поширити практику анкетування
здобувачів освіти педагогічними працівниками, що викладають освітні компоненти в рамках реалізації ОП.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Забезпечити представлення на вебсайті ЗВО пропозицій до проєкту ОП та врахованих змін до неї.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Заява про
самовідвід_Біловодська_2135.pd

f

7Zzj3x8hm3fl8TW2SI6OTQYQv+fg7yZGdZp/eV0Gc0
A=

Додаток Заява про самовідвід Люта
_2135.pdf

bAoeHrQ1IZRfTxO8rH0MUY3kMFWtsphvEsG5+1mj
GYQ=

***

Шляхом підписання цього експертного висновку я підтверджую. що внесені до нього відомості про присутніх на
засіданні ГЕР і результати голосування членів ГЕР є достовірними, а експертний висновок було схвалено на засіданні
ГЕР так, як його викладено вище.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

БАРДАСЬ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
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