
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Сумський державний університет

Освітня програма 40652 Менеджмент організацій

Рівень вищої освіти Молодший бакалавр

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 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

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Колодійчук Володимир Анатолійович, Віннікова Еліна Олександрівна,
Вдовічена Ольга Геннадіївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 24.01.2022 р. – 26.01.2022 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://cutt.ly/ROmIlu0

Програма візиту експертної групи https://cutt.ly/HOmIvvh

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

Сторінка 2



Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій» початкового рівня (короткого циклу) молодший
бакалавр орієнтована на підготовку менеджерів з креативним способом мислення, здатних до адаптації та дій у
звичних умовах з елементами непередбачуваності, здатних проводити аналіз конкретних та абстрактних проблем
управління організаціями, їх виробничими підсистемами, застосовувати засвоєні знання та набуті навички у
спеціалізованому контексті. ОП відповідає потребам сучасного ринку праці та запитам роботодавців, є актуальною,
частково враховує галузевий і регіональний контексти, її цілі, мета та ПРН корелюють з місією та стратегічними
напрямками розвитку КФК СумДУ, а також у загальному окреслюють її фокус. ОП відповідає предметній області
спеціальності 073 «Менеджмент», встановленим чинним законодавством вимогам щодо навчального навантаження
для освітньо-професійних програм за визначеним рівнем, обсяг ОП та окремих освітніх компонент реалістично
відображає навантаження здобувачів вищої освіти і сприяє розвитку компетентностей. Перелік компонент ОП та
послідовність їх вивчення дозволяють здобувачам вищої освіти отримати необхідні компетентності (у тому числі soft
skills), досягти цілей та ПРН, формують інтегральну компетентність майбутнього фахівця та більшою мірою
індивідуальну освітню траєкторію здобувачів. Методи навчання і викладання на ОП відповідають
студентоцентрованому підходу та принципам академічної свободи, здобувачі поверхнево ознайомлені з цілями,
змістом, очікуваними результатами навчання, повною мірою з порядком та критеріями оцінювання, процедурою
врегулювання конфліктів, оскарження результатів оцінювання контрольних заходів та частково з принципами
академічної доброчесності. Моніторинг задоволеності здобувачів методами навчання та викладання проводиться
регулярно, результати враховуються під час перегляду ОП. Освітнє середовище, матеріальні ресурси закладу та
навчально-методичне забезпечення ОК програми забезпечують досягнення цілей та ПРН є доступними для всіх
учасників освітнього процесу. Вся інформація щодо освітнього процесу розміщена на офіційному сайті закладу,
основні документи, що забезпечують якість освітнього процесу, зокрема за ОП, є доступними для всіх зацікавлених
сторін. В основі існуючої системи забезпечення якості освіти передбачено чіткі рівні організації, які можуть
забезпечувати регламентовані процедури розроблення, затвердження, перегляду та моніторингу ОП, а сама система
здатна забезпечувати якісну освіту, проте механізми реалізації згаданих процедур носять переважно формальний
характер, а неузгодженість окремих елементів ВЗЯО призводить до помилок, недоліків та невідповідностей
вимогами нормативних документів. У цілому ОП справляє позитивне враження з урахуванням перспективи її
реалізації та актуальності, проте виявлені недоліки є певною мірою систематичними і потребують доопрацювання.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Розширення ПРН та переліку спеціальних (фахових) компетентностей в ОП підсилює базові вміння та навички
фахівців-менеджерів. Процедури визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті є чіткими,
зрозумілими для здобувачів та реалізуються, що підтверджується позитивною практикою зарахування здобутків
здобувачів у неформальній освіті. Методи навчання і викладання на ОП обґрунтовані, інтерактивні, сприяють
досягненню мети та ПРН, сформовані за принципом студентоцентризму; у закладі немає перешкод для науково-
дидактичного розвитку учасників освітнього процесу; платформа дистанційного навчання Moodle повною мірою дає
змогу забезпечити якісне навчання в умовах дистанційної роботи, що особливо актуально в умовах часткових
карантинних обмежень. Переважна більшість викладачів, залучених до реалізації ОП, є ініціативними і прагнуть до
самовдосконалення, що визначає потенціал для перспективного покращення програми підготовки здобувачів; КФК
СумДУ комунікує та залучає роботодавців/практиків до удосконалення ОП «Менеджмент організацій», які
підтверджують готовність забезпечувати сприятливі умови для проходження практики, брати участь у роботі
екзаменаційних комісій у якості її членів, працевлаштувати окремих випускників ОП. Така комунікація є
свідченням зацікавленості роботодавців/практиків в реалізації ОП, її розвитку та перспектив. В Коледжі розвинена
інфраструктура; вільний безперешкодний онлайн доступ до навчальної та наукової літератури, навчально-
методичного забезпечення для здобувачів вищої освіти поза межами закладу (що актуально в умовах карантинних
обмежень); багатовекторна (освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна) підтримка
здобувачів. Всі нормативні документи, які регулюють освітній процес є у вільному доступі на сайті КФК СумДУ,
інформація, що міститься у них є чіткою та зрозумілою. Інформація про ОП «Менеджмент організацій», подана в
обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Чіткий фокус ОП відсутній, часткова неузгодженість інтегр. компетентностей в ОП із зазначеною у внутрішньому
Стандарті КФК СумДУ; процедура вільного вибору дисциплін є недостатньо зрозумілою для здобувачів, як і
механізм її реалізації; ОК 17 потребує доопрацювання в частині розширення фах. компетентностей; недостатня
практ. спрямованість ОК (за зауваженнями практиків); відсутність на ОП активностей щодо практики академ.
мобільності здобувачів; правила прийому на навчання за ОП потребують взаємоузгодження в частині
перезарахування кредитів ЄКТС з попередньої ОП; недостатня участь здобувачів та НПП в інтернаціоналізації
діяльності закладу; процедури проведення контрольних заходів частково забезпечують об’єктивність оцінювання;
неповне розуміння здобувачами поняття «академічна доброчесність»; підвищення кваліфікації академ. персоналу
обмежується дидактичним і предметним навчанням у СумДУ; недостатня наукова активність пед. працівників; добір
кадрів носить суб’єктивний характер, відсутня процедура конкурсного відбору при працевлашт.; залучення
роботодавців/практиків до ауд. занять не є системним; чіткого причинно-наслідкового зв’язку між фактами
стимулювання і критеріями оцінювання викл. майстерності не виявлено; процедури розробки, перегляду та
оновлення ОП частково формалізовані; відсутність прозорих процедур рейтингування академ. персоналу; низька
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поінформованість переважної більшості здобувачів щодо ОП, її змістового наповнення, ПРН; відсутність
спеціалізованого навчального ПЗ для спец. 073 «Менеджмент». Рекомендовано: доопрацювати ОП у напрямку
визначення її фокусу, що підвищить її конкурентоспроможність, а також взаємоузгодити інтегральні компетентності
зазначені у Стандарті КФК СумДУ з інтегральними компетентностями ОП; підвищити обізнаність здобувачів про
особливості формування індивідуальної траєкторії навчання, ІНП, процедур вільного вибору дисциплін, механізмів
їх реалізації; для ОК 17 розглянути можливість розширення фахових компетентностей; підвищити якість практичної
складової ОК, орієнтуючись на галузевий і регіональний контекст; активніше залучати студентів до участі в
програмах академічної мобільності; взаємоузгодити правила прийому на навчання за ОП в частині перезарахування
кредитів ЄКТС з попередньої ОП; активізувати міжн. співпрацю із залученням усіх учасників освітнього процесу;
доопрацювати процедури проведення контрольних заходів, мінімізувати суб’єктивність оцінювання; підсилити
інформування здобувачів про принципи академ. доброчесності; розглянути можливість встановлення спец. ПЗ для
спеціальності 073 «Менеджмент»; розробити процедуру системного залучення роботодавців/практиків до
аудиторних занять; доопрацювати механізми розробки, затвердження та реалізації ОП з позиції підвищення їх
ефективності та уникнення системних помилок; розробити критерії та процедури об’єктивного оцінювання
персоналу закладу, а також прозорі/публічні критерії добору кадрів під час працевлаштування; забезпечити
рейтингування академ. персоналу.

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.

Мета освітньо-професійної програми (ОП) «Менеджмент організацій» початкового рівня (короткого циклу)
молодший бакалавр – підготовка фахівців які можуть ефективно виконувати складні задачі у спеціалізованих
сферах професійної діяльності, орієнтованих на планування, зокрема розподіл ресурсів, аналіз, контроль та
прийняття рішень у звичних умовах із елементами непередбачуваності для задоволення потреб бізнесу та
організацій у різних галузях економіки. Цілі ОП достатньо чіткі, взаємоузгоджені з метою ОП, відповідають меті
освітньої діяльності ВСП Класичний фаховий коледж Сумського державного університету (далі КФК СумДУ) у
напрямку підготовки конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців, відповідно до вимог державних
освітніх стандартів для державного та регіонального ринку праці, здатних адаптуватися у суспільстві, з активною
життєвою позицією (https://cutt.ly/EOeFxGD ) корелюють з візією та місією КФК СумДУ у частині створення
середовища, у якому кожен може отримати якісну освіту та якісні освітні послуги, допомоги здобувачу освіти
усвідомлювати і спрямовувати власну поведінку в контексті «освіта впродовж життя», а також забезпечення ринку
праці фахівцями, що здатні працювати в умовах швидкозмінного, багатофункціонального середовища як цілісні,
національно-свідомі особистості (https://cutt.ly/AOeG3oI). Особливістю ОП є її орієнтація на підготовку менеджерів
із креативним способом мислення, здатних до адаптації та дій у звичних умовах із елементами непередбачуваності,
проводити аналіз конкретних та абстрактних проблем управління організаціями, їх виробничими підсистемами,
застосовувати засвоєні знання та набуті навички у спеціалізованому контексті. Така, орієнтація підтверджується
розширенням фахових компетентностей (ФК 11-12) та ПРН (ПРН 11-12). Проте, чіткого фокусу (унікальності)
освітньої програми не має, визначена орієнтація на галузевий та регіональний контексти, формування освітньої і
соціальної складової особистості майбутнього фахівця, адаптованого до соціально-психологічних реалій сучасного
суспільства є типовою рисою для подібних ОП за даною спеціальністю (за початковим рівнем вищої освіти). Перелік
ОК (їх змістових частин) є уніфікованим без чіткого галузевого контексту чи регіонально фокусу. Програмні
результати навчання визначені в ОП «Менеджмент організацій» початкового рівня (короткого циклу) молодший
бакалавр чітко сформульовані, вказують на її спрямування і взаємоузгоджуються з концепцією освітньої діяльності
яка визначена Положенням про ВСП КФК СумДУ (https://cutt.ly/EOeFxGD), цінностями та принципами коледжу
(Стратегічний план розвитку ВСП КФК СумДУ на 2021-2026 роки; https://cutt.ly/AOeG3oI). Можливості подальшого
розвитку та вдосконалення ОП враховані у стратегічних цілях та напрямках розвитку ВСП КФК СумДУ
(https://cutt.ly/AOeG3oI), в тому числі через місію закладу: максимізації задоволеності ціннісних очікувань усіх
категорій стейкхолдерів шляхом адаптації освітніх послуг коледжу під змінні вимоги сучасного світу.

2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій
та потреб заінтересованих сторін.
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Під час зустрічей із ЕГ закладом було продемонстровано, що співпраця зі стейкхолдерами, залучення їх до
проєктування ОП, формування цілей ОП, ПРН та компетентностей має реальний характер. Пропозиції
стейкхолдерів розглядалися на засіданнях Ради із забезпечення якості освітньої діяльності, результати обговорень
відображено у відповідних протоколах та підтверджено рецензіями на ОП (https://cutt.ly/TOrY6e7). Зокрема до
обговорень долучались: Заст. директора Конотопського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги Волік В.І. яка наголосила на важливості формування правових компетентностей (які знайшли
відображення у ЗК1, ФК 9). Для забезпечення цих компетентностей до вибіркового блоку було включено ОК
«Академічна доброчесність: виклики, дії, успішні історії», «Трудове право», «Інформаційне право». Керівник БФ
«Відень» Шут С.А під час зустрічі з ЕГ акцентувала увагу на важливості соціально-психологічних компетентностей
для майбутнього менеджера (які за її пропозицією знайшли відображення у ЗК10, ФК 4, ФК 6, ФК 10.). Керівник ГО
«Конотопський ІТ-Кластер» Гланц Д.А. рекомендував врахувати специфіку управлінської діяльності при
формування ПРН 5, 6, 11 та адаптувати ОК 8 (вивчення сучасних програмних продуктів у сфері управління
підприємством) у напрямку забезпечення згаданих ПРН. Пропозицію було враховано, а ОК 8 доповнено її
відповідними змістовими частинами. Викладачка Технічного фахового коледжу ТНТУ ім. Івана Пулюя, к.е.н.,
Редьква О.В. рекомендувала забезпечити можливість вивчення іноземної мови (ЗК 7, ФК 11) для формування ПРН 9.
Пропозиції частково були враховані під час формування переліку компетентностей та ПРН. Для підсилення цих
компетентностей до вибіркового блоку включено ОК «Іноземна мова за професійним спрямуванням (зі змістовим
модулем «Переклад ділового мовлення»)», «Іноземна мова (друга іноземна мова)». Під час зустрічі з ЕГ роботодавці
та практики підкреслювали важливість набуття здобувачами навичок у сфері бухгалтерського обліку підтвердивши,
що їх думка була враховано шляхом розширення ПРН (ПРН 11,12) та переліку фахових компетентностей (ФК 11,12).
Узагальнені рекомендації роботодавців/практиків, а також позиція НПП щодо підготовки фахівців, здатних
ідентифікувати та вирішувати складні задачі у спеціалізованих сферах професійної діяльності, що характеризуються
певною невизначеністю умов у сфері управління організаціями та їх підрозділами, знайшли відображення у
формуванні цілей ОП. Здобувачі вищої освіти та випускники до формування цілей ОП, ПРН та компетентностей не
залучались, оскільки ОП за даним рівнем освіти реалізується вперше, а випуску ще не було.

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.

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, а саме: використання інформаційно-комунікаційних
технологій в управлінні організацією, ідентифікація та використання інформації для прийняття рішень у звичних
умовах із елементами непередбачуваності, вміння аналізувати та застосувати положення нормативно-правової бази
(https://cutt.ly/ZOtgYNc). Зокрема ПРН 5, ПРН 7, ПРН 12 зосереджують увагу на таких вимогах ринку праці як:
можливість пошуку, обробки та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських
рішень; уміння командної взаємодії та навички соціальної відповідальні, громадської свідомості; навички аналізу та
виявлення резервів раціоналізації виробничих процесів, оптимального розподілу ресурсної бази в умовах її
обмеженості. Регіональний контекст враховується шляхом постійного моніторингу запитів ринку праці, а також
партнерів-роботодавців/практиків, що підтверджено під час зустрічей ЕГ з академічним персоналом. Під час
зустрічей ЕГ з роботодавцями/практиками було заявлено, що підприємства регіону потребують фахового
управлінського персоналу в соціальній, виробничі сферах (в тому числі у сільськогосподарській і транспортній
галузі). Заявлена у ВСО орієнтація (галузева/регіональна) саме на переробну промисловість та промисловий сектор
не знайшла підтвердження ЕГ під час зустрічей з представниками підприємств та організацій регіону. Аналізуючи
ОК в контексті розкриття галузевого/регіонального спрямування ЕГ відмічає, що ОК 3, ОК 16 містить очікувані РН
які окреслюють загальні навички у сфері організації сучасного виробництва не акцентуючи увагу на галузі
переробної промисловості чи вивченні специфіки діяльності підприємств промислового сектору; ОК 1-2, ОК 4-15
орієнтовані на РН та формування навичок менеджера які є універсальними для підприємств та організацій; ОК 17
відповідно зазначених ПРН не має фокусу на функціональну спроможність здобувача до виконання програм
розвитку промисловості у спеціалізованому середовищі, а орієнтована на ПРН (3-7, 9-11) які є універсальними для
фахівця-менеджера. Відтак, ОП потребує доопрацювання у напрямку визначення її фокусу. Під час зустрічей ЕГ з
гарантом та академічним персоналом підтверджено, що під час формування цілей та ПРН за ОП враховувався
досвід переважно вітчизняних ЗВО з підготовки молодших бакалаврів та бакалаврів з менеджменту шляхом
формування загальних та фахових компетенцій, а також ПРН навчання: КНТЕУ (ЗК 1-3, 6-10; ФК 2,4,6,9; ПРН 1-3,9;
додано ОК 5,12,11); Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини (ЗК 2,8,9; ФК 1-3,6,7,9,10; ПРН 1-
7,9,10; додано ОК 2,10); Полтавський університет економіки і торгівлі (ЗК 1-9; ФК 1-8, 10; ПРН 1, 3-7,9,10; додано ОК
14). Також частково враховано зарубіжний досвід Карсонського Коледжу Бізнесу Вашингтонського державного
університету (США) (до ОК 12 було додано модуль «Міжнародний менеджмент»).

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.

Стандарт вищої освіти України у галузі знань 07 Управління та адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент
для початкового рівня (короткого циклу) відсутній. ОП частково відповідає розробленому тимчасовому Стандарту
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Класичного фахового коледжу Сумського державного університету (https://cutt.ly/cOtUetF) до введення в дію
офіційно затвердженого стандарту вищої освіти. Під час розробки ОП окрім визначених тимчасовим стандартом
ПРН до неї включено 2 додаткових програмних результати навчання (ПРН 11, 12). Таке включення було зумовлено
специфікою провадження освітньої діяльності та частковою орієнтацією ОП на виробничу галузь. У відповідності до
включених програмних результатів навчання було розширено перелік спеціальних (фахових) компетентностей, а
саме, додано ФК 11,12. Досягнення додаткових ПРН 11,12 забезпечується обов’язковими ОК (4,6,8,13-17). Програмні
результати навчання ОП також відповідають вимогам НРК України 5-го кваліфікаційного рівня за такими
дескрипторами: а) знання (ПРН 1., ПРН 2., ПРН 3.; б) уміння/навички (ПРН 4., ПРН 5., ПРН 6., ПРН 11., ПРН 12. в)
комунікація (ПРН 7., ПРН 9.; г) відповідальність і автономія (ПРН 8., ПРН 10). Поряд з тим НРК України 5-го
кваліфікаційного рівня передбачає формування умінь та навичок, необхідних для розв’язання складних задач у
спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, ОП орієнтована на формування умінь ефективно
виконувати складні задачі у спеціалізованих сферах професійної діяльності, що узгоджується з інтегральною
компетентністю програми - здатністю розв’язувати складні задачі в управлінській діяльності або у процесі навчання.
Проте, у тимчасовому Стандарті КФК СумДУ інтегральна компетентність - здатність розв’язувати типові
спеціалізовані задачі в управлінській діяльності або у процесі навчання, не узгоджується з цілями навчання:
підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати складні задачі у спеціалізованих сферах професійної
діяльності, а відповідно і з інтегральною компетентністю ОП. Відтак, дане питання потребує доопрацювання та
взаємоузгодження. ЕГ встановила, що ОП відповідає основним вимогам 5-го рівня Національної рамки кваліфікації
для підготовки молодшого бакалавра та частково відповідає внутрішньому тимчасовому Стандарту КФК СумДУ. В
цілому, розширення ПРН і їх забезпечення ОК встановленими ОП, можна вважати позитивною практикою
адаптації ОП до вимог сучасного ринку.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Сильними сторонами та позитивними практиками можна вважати розширення ПРН та переліку спеціальних
(фахових) компетентностей, що підсилить базові вміння та навички фахівців-менеджерів.

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

До слабких сторін можна віднести: відсутність чіткого фокусу ОП заявленого у ВСО, а також часткову
неузгодженість програмної інтегральної компетентності визначеної в ОП з програмною інтегральною
компетентністю що визначається внутрішнім тимчасовим Стандартом Класичного фахового коледжу Сумського
державного університету з огляду на те, що КФК СумДУ заявлена відповідність ОП останньому. Рекомендовано:
доопрацювати ОП у напрямку визначення її фокусу, що підвищить її конкурентоспроможність, а також
взаємоузгодити комплексну інтегральну компетентність, зазначену у тимчасовому Стандарті КФК СумДУ, з
інтегральною компетентністю ОП.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

За результатами експертної оцінки визначено, що освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій» має
достатній рівень відповідності якісним характеристикам Критерію 1 (включаючи відповідність за підкритерієм 1.2 та
частковий рівень відповідності за підкритеріями 1.1, 1.3, 1.4). Освітньо-професійна програма відповідає потребам
сучасного ринку праці та запитам роботодавців, є актуальною, частково враховує галузевий і регіональний
контексти. Цілі освітньо-професійної програми, її мета та ПРН корелюють із місією та стратегічними напрямками
розвитку КФК СумДУ та частково вказують на її фокус. Співпраця зі стейкхолдерами дозволяє моніторити зміни у
запитах на ринку праці. Експертною групою прийнято наступне рішення: слабкі сторони ОП «Менеджмент
організацій» за критерієм 1 не критичні, можуть бути усунені протягом короткого часу; за критерієм 1 залишити
рівень В.

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
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навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).

Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій» початкового рівня (короткого циклу) молодший
бакалавр відповідає предметній області галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073
«Менеджмент», встановленим чинним законодавством вимогам щодо навчального навантаження для освітньо-
професійних програм молодшого бакалавра (120 кредитів ЄКТС), Методичним рекомендаціям щодо розроблення
стандартів вищої освіти (Наказ МОН від 01.06.2017 р. № 600 (у редакції наказу МОН України від 30.04.2020 р.
№584), а також за критеріями тимчасового (внутрішнього) Стандарту вищої освіти КФК СумДУ за спеціальністю 073
«Менеджмент» для початкового рівня вищої освіти. В ОП 90 кредитів ЄКТС (75 % обсягу) спрямовано на здобуття
загальних та фахових компетентностей, визначених тимчасовим Стандартом КФК СумДУ (https://cutt.ly/nOslLwd). У
звіті про самоаналіз частка обсягу часу на вивчення вибіркових компонент також відповідає вимогам законодавства
і становить 25 % від загально бюджету часу (30 кредитів ЄКТС) на навчання за програмою. 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 заклад фахової передвищої освіти має право
визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого
спеціаліста та/або підготовки бакалавра/магістра, обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС.

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.

Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій» початкового рівня (короткого циклу) молодший
бакалавр (затверджена вченою радою СумДУ від 30. 08. 2021 р. (протокол №1) є структурованою, містить обов’язкові
ОК за циклами підготовки (в тому числі виробничу практику – ОК17, атестаційний кваліфікаційний іспит – ОК18)
обсягом 90 кредитів ЄКТС, ОК за вибором здобувача обсягом 30 кредитів ЄКТС. Загальний обсяг ОП 120 кредитів
ЄКТС які включають в себе цикл загальної підготовки (ОК1-ОК5), цикл фахової підготовки (ОК6-ОК16), цикл
практичної підготовки освітньої програми (ОК17), атестацію (ОК18), а також вибіркові компоненти (ВБ1, ВБ2) які
включають в себе дисципліни вільного вибору студента в межах ОП «Менеджмент організацій»
(https://kpt.sumdu.edu.ua/073-) окремо за циклами загальної (каталог 1: включає дисципліни за блоками) та фахової
(каталог 2: включає дисципліни за спеціальністю 073 менеджмент та за ОП «Менеджмент організацій») підготовки.
Взаємозв’язок ОК є достатньо логічним та чітким. У навчальному плані обов’язкові компоненти диференційовані на
обов’язкові навчальні дисципліни (з циклу загальної підготовки ОК 1-5 – 25 кредитів ЄКТС), обов’язкові навчальні
дисципліни за спеціальністю (з циклу фахової підготовки ОК 6-13 – 45 кредитів ЄКТС), обов’язкові навчальні
дисципліни за ОП (з циклу фахової підготовки ОК 14-16 – 15 кредитів ЄКТС). Вибіркові дисципліни структуровані за
блоками з рівним розподілом кредитів ЄКТС за кожним: за циклом загальної підготовки - вибіркові навчальні
дисципліни (10 кредитів ЄКТС); за циклом професійної підготовки – вибіркові навчальні дисципліни за
спеціальністю (10 кредитів ЄКТС), вибіркові навчальні дисципліни за освітньою програмою (10 кредитів ЄКТС).
Програмні результати навчання забезпечуються обов’язковими освітніми компонентами. Кількість кредитів,
відведених на одну дисципліну, відповідає навчальному плану на 2021-2022 навчальний рік. Структурно-логічна
схема ОП (2.2) є складовою освітньої програми і визначає логічну послідовність вивчення навчальних дисциплін, а
також погодження їх змісту та сформована з урахуванням взаємозв’язку між дисциплінами, виробничою практикою
і атестаційним кваліфікаційним іспитом. Окремі програмні результати навчання досягаються з урахуванням
гуманітарної складової, а саме: ПРН 9 – формує частково загальні та фахові компетентності і забезпечуються ОК 1-2,
14 ,17,18. Експертна група дійшла висновку, що перелік компонент ОП та послідовність їх вивчення дозволяють
здобувачам вищої освіти отримати необхідні компетентності, досягти заявлених цілей та програмних результатів
навчання.

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

Аналіз змісту ОП та її освітніх компонент (як обов’язкових так і вибіркових) засвідчив, що вони відповідають
предметній області спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» початкового
рівня (короткого циклу) молодший бакалавр, а саме: ОК 10,11,12,16 орієнтовані на об’єкти вивчення (управління
організаціями та їх предметної області підрозділами); ОК 6, ОК 9-13, ОК 15-16 розкриття теоретичного змісту
предметної області (закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту; концепції
системного, ситуаційного менеджменту, технології та управлінські рішення у менеджменті); ОК 4,8,13,15,17
направлені на опанування методами, методиками і технологіями обґрунтування управлінських рішень, якими має
оволодіти здобувач вищої освіти (майбутній фахівець-менеджер) для застосування на практиці; ОК 8 передбачає
оволодіння інформаційно комунікаційним обладнанням, інформаційними системами та програмними продуктами,
що застосовуються у менеджменті. Ознайомившись з навчальним планом (https://cutt.ly/POsP6Cd ), та змістом ОП,
ЕГ встановила, що ОП містить обов’язкові ОК, які формують професійні компетентності, з яких 10 безпосередньо
відповідають предметній області (ОК 4, ОК6, ОК8-13, ОК15-16), а також виробничу практику (ОК 17), інші ОК
підсилюють фахові навички менеджера. Також до ОП включено ОК спрямовані на набуття та вдосконалення мовних
компетентностей (ОК 1-2), гуманітарного та суспільнознавчого спрямування (ОК 1,5,7). Це дозволяє експертній групі
констатувати, що зміст освітньо-професійної програми відповідає предметній області спеціальності 073
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«Менеджмент», цілям та об’єктам вивчення заявленої спеціальності та дає можливість для формування інтегральної
компетентності майбутнього фахівця.

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

ЕГ встановлено, що формування індивідуальної освітньої траєкторії як в межах ОП, так і в КФК СумДУ регулюється
внутрішніми нормативно-правовими документами: Положенням про організацію освітнього процесу КФК СумДУ
(https://cutt.ly/hOsFfIo); Положенням про порядок визнання результатів навчання здобутих у неформальній освіті
(https://cutt.ly/uOsFA0x ); Положенням про індивідуальний навчальний план здобувача освіти у КФК СумДУ
(https://cutt.ly/zOsGi7h); Положенням про організацію викладання дисциплін вільного вибору у ВСП КФК
(https://cutt.ly/BOsG6Re); Положенням про академічну мобільність (https://cutt.ly/6OsHNBu) тощо. Документи є у
вільному доступі на сайті КФК СумДУ (https://cutt.ly/aOsJpJA). Наявність механізму побудови індивідуальної
освітньої траєкторії частково підтверджено під час бесіди ЕГ зі студентами які ознайомлені з базовими принципами
формування індивідуальної освітньої траєкторії; мають змогу самостійно обирати/пропонувати бази практики, теми
курсових робіт, індив. завдань, вибору онлайн курсів, неформальної освіти, участі у програмах внутрішньої та
міжнародної мобільності, в тому числі віртуальних академічних обмінів тощо. Здобувачі можуть реалізувати право
на вільний вибір дисциплін також через навчання із використанням відкритих електронних ресурсів під
керівництвом викладача. Перелік вибіркових компонент та їх опис знаходяться у вільному доступі для учасників
освітнього процесу (https://kpt.sumdu.edu.ua/073-). Згідно НП передбачено вивчення дисциплін вільного вибору на
3-4 семестри 2 курсу навчання. Здобувачі підтвердили, що вибір дисциплін відбувається перед початком навчання, а
викладачі інформують їх про терміни обрання, демонструють каталоги вибіркових дисциплін. Проте, чітко
сформулювати процедуру за якою здійснюється вибір дисциплін, студенти не змогли, зазначивши, що викладачі
рекомендують їм обирати ту чи іншу дисципліну з каталогу за для формування груп. Водночас, відмітили, що
примусу щодо вибору дисциплін немає і дисципліна може викладатися для одного студента (що суперечить п.4.2
Положення про організацію викладання дисциплін вільного вибору у ВСП КФК (https://cutt.ly/BOsG6Re): де
кількість здобувачів для вивчення дисциплін вільного вибору не повинна бути меншою 80% здобувачів навчальної
групи). Студенти формально ознайомлені з індивідуальним навчальним планом (ІНП), знають, що документ містить
перелік дисциплін і години на їх вивчення, проте не підтвердили самостійної участі у його оформленні
(формуванні), що є недоліком, оскільки згідно п.1.6. Положення про ІНП здобувача освіти у КФК СумДУ
(https://cutt.ly/zOsGi7h) ІНП формується наставником академічної групи за участю здобувача освіти. ЕГ
встановлено, що процедури вільного вибору дисциплін хоча і розроблені, однак є не достатньо зрозумілими для
здобувачів, а механізм їх реалізації та забезпечення потребує вдосконалення з огляду на погану поінформованість
здобувачів, що певною мірою формалізує процедуру вибірковості та індивідуалізації навчального процесу.

5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

Практична підготовка здобувачів за ОП «Менеджмент організацій» в КФК СумДУ регламентується: Положенням
про практичну підготовку здобувачів освіти ВСП КФК СумДУ (https://cutt.ly/xOdD5Dp); Положенням про
організацію освітнього процесу КФК СумДУ (https://cutt.ly/hOsFfIo); Методичними вказівками «Вимоги до
написання звіту з виробничої практики» у яких прописано етапи та процедури проходження, визначено
компетентності, очікувані результати навчання, які мають бути здобуті/досягнуті під час практичної підготовки.
Практична підготовка за ОП включає практичні заняття, лабораторні роботи, підготовку індивідуальних завдань,
конкурсних проєктів в межах ОК. ОП та навчальним планом передбачена виробнича практика (ОК 17) обсягом 5
кред. ЄКТС на 2 курсі (4 сем.) яка дозволяє сформувати інтегральну компетентність; охопити загальні
компетентності (ЗК 4, 6, 8-10, або 50%) та фахові компетентності (ФК 6, або 8%, що є низьким відсотком охоплення
фахових компетентностей, враховуючи, що поза увагою залишились важливі для практичної підготовки менеджерів
фахові компетентності ФК 2,4,5,7,8,11,12.) – за Матрицею відповідності програмних компетентностей компонентам
ОП; охопити ПРН 3, ПРН 4, ПРН 5, ПРН 7, ПРН 9, ПРН 10, ПРН 11, або 58% програмних результатів навчання) – за
Матр. забезпечення ПРН відповідними компонентами ОП. Виробнича практика завершується складанням заліку.
Перелік баз практики доводиться до відома студентів викладачами і дозволяє самостійно обирати бази практики,
або запропонувати власні. Результати проходження виробничої практики оформлюються здобувачем у формі
письмового звіту, який пропонується до захисту перед комісією. Під час інтерв’ю ЕГ зі стейкхолдерами була
підтверджена тісна співпраця КФК СумДУ з роботодавцями які забезпечують здобувачів базами практики, а саме:
ТОВ НВО «Червоний металіст», ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», ТОВ «Вітчизна», рег. філія «Південно-Західна
залізниця» АТ «Українська залізниця» тощо з якими укладено договори, угоди про співпрацю та меморандуми. Цілі
і завдання практики погоджуються з роботодавцями, програма практики обговорюється на засіданнях Експертної
ради роботодавців. Поряд з тим, Генеральний директор ТОВ «ТВК «ТАСКО ПЛЮС» Я.С. Глущенко акцентував увагу
на посиленні практичної підготовки та корисності залучення здобувачів до відкритих онлайн-курсів для
розширення можливостей індивідуальної траєкторії навчання (https://cutt.ly/SOjo6Fpf), а практик О.В. Стрига
звернула увагу на необхідність посилення практичної підготовки із облікових дисциплін (https://cutt.ly/iOjpu73).
Аналізуючи практичну підготовку за даною ОП, ЕГ дійшла висновку, що вона переважно відповідає очікуванням
стейкхолдерів і ринковим тенденціям розвитку спеціальності, дозволяє більшою мірою досягти ПРН за цією
компонентою, здобути загальні та частково фахові компетентності, необхідні у подальшій професійній діяльності,
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проте потребує доопрацювання у частині охоплення (розширення) фахових компетентностей для виробничої
практики (ОК 17).

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

Аналіз ОП «Менеджмент організацій» дозволяє констатувати, що її освітніми компонентами передбачено
формування у здобувачів вищої освіти соціальних навичок (soft skills), за рахунок як обов'язкових, так і вибіркових
компонент: комунікативні навички: ОК 1, 2; навички самоорганізації: ОК 3, 12, 14; соціопсихологічні: ОК 7;
громадські компетентності: ОК 5, 9, 12 тощо. Здобувачі можуть покращити соціальні навички також через вибіркові
ОК: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Іноземна мова (друга іноземна мова)», «Методи прийняття
управлінських рішень», «Психологія управління», «Управління персоналом», «Маркетинг». Проаналізувавши
силабуси дисциплін, можна констатувати, що інші ОК також частково містять розділи та теми, які направлені на
формування соціальних навичок. Набуттю соціальних навичок (soft skills), відповідають програмні результати
навчання ПРН 1, ПРН 2, ПРН 7, ПРН 9, ПРН 10, ПРН 11 тощо, що відповідають заявленим цілям ОП. Під час
зустрічей ЕГ зі здобувачами вищої освіти, представниками студентського самоврядування, академічним персоналом
встановлено, що на ОП систематично проводяться інтерактивні зустрічі з практиками та роботодавцями, заняття
проводяться в тому числі із застосування відповідних форм та методів навчання, що сприяють формуванню soft
skills: презентації, обговорення, майстер-класи, лекції-дискусії, «мозкові штурми», доповіді, індивідуальні проєкти,
участь у конференціях, конкурсах наукових робіт тощо. Відповідно, ЕГ дійшла висновку, що ОП «Менеджмент
організацій» початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти молодший бакалавр передбачає набуття
здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), які відповідають заявленим цілям та програмним
результатам навчання.

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

Професійний стандарт за галуззю знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальності 073 «Менеджмент»
початкового рівня (короткого циклу) молодший бакалавр відсутній. Дана ОП не передбачає присвоєння професійної
кваліфікації.

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.

Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу в КФК СумДУ» (https://cutt.ly/YOgKwPW) термін
підготовки молодшого бакалавра за ОП «Менеджмент організацій» становить 1 р. 10 міс. (120 кредитів ЄКТС);
передбачається вибір навчальних дисциплін здобувачами обсягом не менше як 25 % загальної кількості кредитів
ЄКТС – відповідно НП обов’язкові навчальні дисципліни та виробнича практика становлять 90 кредитів ЄКТС,
вибіркові навчальні дисципліни – 30 кредитів ЄКТС. Визначений у відомостях самооцінювання загальний обсяг
кредитів за ОП 120 (1 кредит – 30 год.), розподіл по семестрам пропорційний. Обсяг навчального навантаження
впродовж навчального курсу становить 60 кредитів ЄКТС, семестровий – 30 кредитів ЄКТС; тижневе навантаження
для здобувачів освітнього ступеня молодший бакалавр не перевищує 45 год (1,5 кредити ЄКТС) у тому числі
аудиторне – не більше 20 годин (44,4 %) і самостійна робота – 25 годин (55,4%), що підтверджується НП для ОП.
Навчальний час, відведений для самостійної роботи, регламентується НП і повинен становити не менше 1/3 та не
більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення ОК. Згідно НП для окремих ОК (ОК 1,5, 6-
10 , 4,15) обсяг не критично завищений (102 з макс.100 год.). Кількість аудиторних годин в одному кредиті ЄКТС
становить від 32% до 53% (від 10 до 16 год. у 1 кредиті ЄКТС), кількість годин самостійної роботи в 1 кредиті ЄКТС
становить від 47% до 68% (від 14 до 20 годин у 1 кредиті ЄКТС). Для більшості дисциплін кількість аудиторних
лекційних годин переважає над кількістю практичних (лабораторних) занять. Кількість ОК ОП за семестрами не
перевищує восьми, відповідно – не більше 16 на навчальний рік. Кількість кредитів, що відводиться на вивчення
дисципліни – 5. Винятком є ОК 12 «Менеджмент» (10 кредитів), проте його вивчення передбачається протягом 2
семестрів. Виробнича практика (ОК 17 – 5 кредитів ЄКТС) та Атестаційний кваліфікаційний іспит (ОК 18)
передбачені НП у 4 семестрі. На курсову роботу передбачено 1 кредит ЄКТС в межах ОК 12. Загальна сума кред.
ЄКТС у НП відповідає ОП Час, відведений на практичну та самостійну підготовку здобувачів, регламентується
робочими програмами та силабусами дисциплін. Аналіз змісту компонент ОП «Менеджмент організацій» ЕГ
підтверджує достатність обсягу як аудиторної, так і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти, що відповідає
нормативним вимогам, цілям ОП та забезпечує досягнення ПРН. Під час інтерв’ю з ЕГ, здобувачі підтвердили, що
не перевантажені, опитування проводиться регулярно і самі студенти долучаються до нього. Згідно результатів:
46,2% опитуваних цілком та 48,7% переважно задоволені обсягом аудиторного навантаження для вивчення
дисциплін, 74,5% вважають, що мали достатньо часу для самостійної роботи, 25,6% інколи не вистачало часу. Відтак,
обсяг ОП та окремих освітніх компонент реалістично відображає навантаження здобувачів, дозволяє досягти
визначених цілей та ПРН, сприяє розвитку компетентностей.
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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.

Під час робочих зустрічей ЕГ встановлено, що практики навчання за дуальною формою освіти на даній ОП немає.
Активності, щодо розробки проєктів впровадження даної форми освіти в КФК СумДУ відсутні. Під час інтерв’ювання
роботодавці та стейкхолдери засвідчили, що хоча і зацікавлені у такій формі організації освітнього процесу, проте не
готові долучатись до таких програм, у тому числі на даній ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Сильних сторін чи позитивних практик за даним критерієм не відмічено – критерії відповідають нормативним
вимогам для реалізації ОП.

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

Слабкі сторони: процедури вільного вибору дисциплін хоча і розроблені, однак є не достатньо зрозумілими для
здобувачів, як і механізм їх реалізації (відсутнє розуміння процедур та значення формування Індивідуального
навчального плану), що певною мірою формалізує процедуру вибірковості та індивідуалізації навчального процесу;
ОК 17 (виробнича практика) потребує доопрацювання у частині охоплення (розширення) фахових компетентностей;
недостатня практична спрямованість освітніх компонент для якісної підготовки здобувачів ОП “Менеджмент
організацій” та подальшої їхньої адаптації до вимог ринку праці (за зауваженнями практиків). Рекомендовано:
активізувати діяльність, щодо інформування здобувачів про особливості формування індивідуальної траєкторії
навчання, формування індивідуального навчального плану, процедур вільного вибору дисциплін, механізмів їх
реалізації з метою індивідуалізації навчального процесу; для виробничої практики (ОК 17) розглянути можливість
доопрацювання у частині охоплення (розширення) фахових компетентностей; підвищити якість практичної
складової ОК, орієнтуючись на галузевий і регіональний контекст при розгляді емпіричних завдань.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

За результатами експертної оцінки визначено, що ОП «Менеджмент» має достатній рівень відповідності та
узгодженості з якісним характеристикам за Критерієм 2 включаючи підкритерії 2.1 – 2.3, 2.6-2.8 та часткової
узгодженості за підкритеріями 2.2, 2.4, 2.9. Обсяг ОП «Менеджмент» відповідає встановленим нормативним
вимогам. Зміст освітньо-професійної програми відповідає предметній області спеціальності 073 «Менеджмент»,
цілям та об’єктам вивчення заявленої спеціальності і дає можливість для формування інтегральної компетентності
майбутнього фахівця-менеджера. Структура освітньо-професійної програми дає можливість формувати
індивідуальну освітню траєкторію здобувачів. Освітніми компонентами ОП передбачено формування у здобувачів
вищої освіти навичок soft skills, а обсяг ОП та окремих освітніх компонент у кредитах ЄКТС дозволяє їм досягти
цілей та програмних результатів навчання. Експертна група дійшла висновку, що ОП «Менеджмент» за критерієм 2
відповідає рівню В.

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.

Під час акредитаційної експертизи ЕГ ознайомилась із правилами прийому до КФК СумДУ, які знаходяться на
головній сторінці офіційного сайту закладу у розділі «Абітурієнту» (https://cutt.ly/wOlQANg) і є доступними для всіх
заінтересованих сторін. Правила прийому на навчання за ОП «Менеджмент організації», що реалізується на
початковому рівні вищої освіти у КФК СумДУ, є зрозумілими, чіткими та доступними, не містять дискримінаційних
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положень. Правила прийому розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до ЗВО України у 2021 р. Згідно
Правил прийому до КФК СумДУ у 2021 р., для вступу на навчання для здобуття ОС «Молодший бакалавр»
приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра,
або раніше здобутого ступеня вищої освіти. У Правилах визначена процедура вступу на ОП та зазначено чіткі
терміни етапів вступної кампанії. Конкурсний відбір осіб для здобуття ОС «Молодший бакалавр» на основі повної
загальної середньої освіти відбувається відповідно до Правил прийому у КФК СумДУ (https://cutt.ly/oOywjcX ),
зокрема Додатку 1. Термін навчання для денної форми складає 2 р. та 1 р. для заочної (зазначені терміни не
відповідають термінам які вказані в ОП «Менеджмент організацій» 2020 р., а також відомостям зазначеним у НП
2020 р., що були надані на запит ЕГ). У Додатку 1 (https://cutt.ly/TOyel1d) до Правил прийому 2022 року термін
навчання змінено на 1 р. 10 міс. для денної та 1 р. 9 міс. для заочної форми навчання та приведено у відповідність до
ОП та НП 2021р. Під час зустрічі гарант ОП зазначила, що у 2020/2021 н.р. та 2021/2022 н.р. прийом здобувачів на
ОП «Менеджмент організацій» відбувався лише на денну форму навчання. На сайті коледжу знаходиться вся
необхідна інформація для абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, так і на основі
здобутого рівня освіти (https://cutt.ly/jOjy4UJ). У ЕГ критичні зауваження щодо правил прийому відсутні,
інформація є чіткою та зрозумілою, не містить дискримінаційних положень та знаходиться у вільному доступі на
сайті КФК СумДУ, проте в майбутньому варто зосередити увагу на взаємоузгоджені та відповідності строків/термінів
навчання (зазначених у Правилах прийому) освітнім програмам та навчальним планам.

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

Порядок та процедура вступу на ОП «Менеджмент організацій» зазначені у нормативному документі Правили
прийому до КФК СумДУ у 2021 році (https://cutt.ly/JOjuLrC). Правила прийому на навчання за ОПП враховують
особливості ОП за спеціальністю «Менеджмент». Вступ на початковий (короткий) рівень вищої за ОП
«Менеджмент організацій» здійснюється на підставі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (далі ЗНО).
Додаток 3 до Правил прийому 2021 року містить перелік конкурсних предметів та вагу сертифікатів ЗНО, які
становлять відповідно: українська мова та література (0,45), математика (0,45) для бюджетної конкурсної пропозиції
та українська мова та література (0,45), математика / фізика / хімія / біологія / іноземна мова / історія України /
географія (0,45) для небюджетної конкурсної пропозиції. Вага свідоцтва про повну загальну середню освіту
становить 0,1. Даний перелік відповідає особливостям ОП «Менеджмент організацій». Конкурсний відбір для
здобуття ОС «Молодший бакалавр» проводиться на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший
бакалавр», ОС «Молодший бакалавр», або раніше здобутого ступеня вищої освіти і здійснюється на основі оцінки
ЗНО або вступного іспиту з української мови та літератури, оцінки фахового вступного випробування, що міститься у
Додатку 2 до Правил прийому 2021 року. До фахового іспиту включено ОК: Теорія організації, Основи обліку та
оподаткування, Менеджмент (хоча опанування даної ОК передбачено ОП протягом 2 курсу, а теми, що виносяться
на фаховий іспит (згідно силабусу: 14,15) вивчаються у 4 семестрі), що міститься у Програмі фахового
випробовування (https://cutt.ly/uOxtCSl). У Правилах прийому до КФК СумДУ зазначено, що за ОКР молодшого
спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра рішенням приймальної
комісії може бути перезараховано обсяг кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми
підготовки, який визначено стандартом вищої освіти (за відсутності стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС
(п.3.2)) , проте в Тимчасовому Стандарті вищої освіти яким користується заклад (https://cutt.ly/SOlSROu) та в ОП
зазначено, що на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та/або вищої освіти заклад має право
визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого
спеціаліста та/або підготовки бакалавра/магістра, обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС. Така невідповідність
визнання та перезарахування кредитів ЄКТС потребує доопрацювання та взаємоузгодження внутрішньою системою
забезпечення якості КФК СумДУ. ЕГ зробила висновок, що в загальному правила прийому на навчання за ОП
«Менеджмент організацій» враховують особливості самої ОП, але потребують взаємоузгодження у частині визнання
та перезарахування кредитів ЄКТС в межах попередньої освітньої програми.

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.

У КФК СумДУ діють чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти,
зокрема, під час академічної мобільності. У КФК СумДУ визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗBО,
здійснюється відповідно до: Правил прийому КФК СумДУ (https://cutt.ly/YIXiLnI), Положення про академічну
мобільність (https://cutt.ly/0IBZMKp). Нормативні документи знаходяться у вільному доступі на сайті КФК СумДУ
(https://cutt.ly/6Oji0jT). Відповідно до Положення про академічну мобільність (https://cutt.ly/0IBZMKp) до участі у
програмах академічної мобільності допускаються здобувачі освіти, починаючи з другого курсу навчання за ОС
“Молодший бакалавр”. Визнання результатів навчання у рамках академічного співробітництва Коледжу з закладами
вищої освіти – партнерами, здійснюється із використанням європейської системи трансферу та накопичення
кредитів ECTS, або з використанням системи оцінювання прийнятої у країні закладу-партнера, якщо у ній не
передбачено застосування ECTS. Перезарахування результатів навчання здійснюється на підставі наданого
здобувачем документа з переліком та результатами вивчення дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про
систему оцінювання, завіреного в установленому порядку у закладі-партнері. Результати підсумкової атестації за
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період навчання представляються за шкалою, прийнятою у закладі-партнері та переводяться у шкалу, прийняту у
Коледжі. Під час зустрічей ЕГ зі здобувачами та НПП було встановлено, що студенти проінформовані щодо правил
визнання результатів, отриманих в інших навчальних закладів. Прикладів участі здобувачів у програмах
академічної мобільності за ОП «Менеджмент організацій» не представлено.

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.

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регламентуються нормами Положенням
про порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній освіті, розміщені на офіційному веб-сайті
університету (https://cutt.ly/EIBX7Xa). Відповідно до Положення право на визнання результатів навчання у
неформальній освіті поширюється на здобувачів усіх рівнів освіти. Визнання результатів навчання у неформальній
освіті для молодших бакалаврів здійснюється для дисциплін, які починають викладатися з другого семестру.
Процедура визнання має здійснюватися у семестрі, що передує семестру, в якому, згідно з навчальним планом ОП,
передбачено вивчення конкретного ОК і розповсюджується на обов’язкові дисципліни ОП. Результатами навчання у
неформальній освіті можуть бути, зокрема: успішна участь (призове місце) у студентських олімпіадах, конкурсах
студентських наукових робіт; опанування онлайн-курсів на відкритих освітніх платформах; участь у міжнародних
проєктах, вебінарах тощо. Для визнання результатів навчання здобувач звертається із заявою до директора Коледжу
(до заяви додаються документи, що підтверджують результати навчання (сертифікати, свідоцтва тощо).
Розпорядженням заступника директора з навчальної роботи створюється комісія, до складу якої входять: завідувач
відділенням; гарант ОП, за якою навчається здобувач; педагогічні працівники, які викладають дисципліни, що
пропонуються для перезарахування годин/модулів. Створена комісія визначає процедуру оцінювання результатів
навчання відповідно до навчального плану (співбесіда (для перезарахування теми ОК), атестація (якщо
перезараховується модуль ОК)). Комісія визначає термін, необхідний для підготовки здобувача до підсумкового
контролю (у вигляді диференційованого заліку) з дисципліни з урахуванням особливостей методів контролю. За
підсумками оцінювання комісія формує протокол із обґрунтованим висновком щодо зарахування або не
зарахування відповідної дисципліни (модулів дисципліни). Якщо здобувач одержав менше 60 балів, результати
навчання у неформальній освіті не зараховуються. Кількість кредитів, що зараховуються відповідає кількості
кредитів конкретного освітнього компонента (або модуля відповідної навчальної дисципліни). Здобувач
звільняється від вивчення перезарахованого освітнього компонента (модулів дисципліни) у наступному семестрі. ЕГ
встановила, що правила визнання є чіткими та зрозумілими для здобувачів. Під час зустрічі з гарантом ОП (зустріч
1, день 1), НПП (зустріч 3, день 1) та здобувачами (зустріч 4, день 1) було виявлено, що є випадки зарахування
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Студент гр. М-11 Солошенко М. підтвердив, що у 2021/2022
н.р. прослухав курс «Соціальне підприємництво» на освітній платформі «PROMETHEUS», який був зарахований як
модуль з ОК «Основи підприємництва». Така активність є позитивною практикою.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Процедури визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті є чіткими, зрозумілими для
здобувачів та реалізуються, що підтверджується позитивною практикою навчання здобувачів у неформальній світі.

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

Слабкі сторони: відсутність на ОП «Менеджмент організацій» активностей, щодо впровадження практики
академічної мобільності здобувачів; правила прийому на навчання за ОП «Менеджмент організацій» враховують
особливості самої ОП, але потребують взаємоузгодження у частині визнання та перезарахування кредитів ЄКТС у
межах попередньої освітньої програми. Рекомендовано: Активізувати роботу та залучення студентів ОП
«Менеджмент організацій» до участі в програмах академічної мобільності, у т.ч. внутрішньої, міжнародної,
віртуальної; доопрацювати та взаємоузгодити правила прийому на навчання за ОП «Менеджмент організацій» в
частині визнання та перезарахування кредитів ЄКТС в межах попередньої освітньої програми.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.
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За результатами експертної оцінки визначено, що ОП «Менеджмент» має достатній рівень відповідності та
узгодженості з якісним характеристикам за Критерієм 3. (підкритерії 3.1, 3.3 та 3.4, підкритерій 3.2 має частковий
рівень узгодженості). Експертна група дійшла висновку, що ОП “Менеджмент організації” за критерієм 3 відповідає
рівню В.

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 коледжі визначені у Положенні про організацію освітнього процесу в
КФК СумДУ (https://cutt.ly/GOjpDyL) та Положенні про провадження освітньої діяльності з використанням
технологій дистанційного навчання (https://cutt.ly/2OjpCns). Під час акредитаційної експертизи було встановлено,
що навчання на ОП «Менеджмент організацій» початкового рівня (короткого циклу) молодший бакалавр
здійснюється за денною формою навчання. Освітній процес на ОП реалізується у формах, передбачених
навчальним планом (лекції, практичні семінарські та лабораторні заняття, самостійна робота, курсова робота,
консультації, контрольні заходи), передбачені також виробнича практика та атестаційний кваліфікаційний іспит.
ОК представлені у силабусах навчальних дисциплін ( https://cutt.ly/kOjaaeG), програмі практики, робочих
програмах, методичних вказівках, які розміщені на платформі дистанційного навчання Moodle (
https://cutt.ly/NOjaTbB) з вільним доступом для всіх учасників освітнього процесу. В межах ОК використовуються
різні методи навчання і викладання, а також інноваційні інтерактивні методики, зокрема, інтерактивні, проблемні
лекції та лекції дискусії, кейс-завдання, мозковий штурм, імітаційні та проблемно-пошукові методи навчання тощо.
Для досягнення програмних результатів навчання встановлено наявність і достатність для всіх освітніх компонент
ОП матеріально-технічного, а також інформаційного забезпечення коледжу; методи навчання і викладання для
заявленого рівня вищої освіти є достатніми, обґрунтованими і сприяють досягненню мети та програмних
результатів навчання за ОП. В університеті функціонує платформа Moodle для організації змішаного навчання та
використання технологій дистанційного навчання, що дозволяє закріплювати отримані на лекціях знання. В період
карантину навчання проводиться в дистанційному форматі на платформах Moodle, а також онлайн-платформи
Zoom, та Google Meet. Під час спілкування з ЕГ здобувачі підтвердили, що вони активно співпрацюють з НПП,
відслідковують результати навчання, успішності, формують індивідуальний навчальний план, ознайомлюються з
розкладами занять; користуються Інституційним депозитарієм СумДУ (http://www.library.sumdu.edu.ua/), мають
безкоштовний доступ до баз Scopus, WoS, чим забезпечується їхня академічна свобода. Навчання та викладання
здійснюється на основі студентоцентрованого підходу з урахуванням інтересів і потреб здобувачів як автономних та
відповідальних учасників освітнього процесу, що також було підтверджено на зустрічах. Експертною групою
підтверджено, що форми навчання і викладання в межах ОП загалом відповідають вимогам студентоцентрованого
підходу та принципам академічної свободи, а декларовані форми та методи навчання і викладання можуть сприяти
досягненню заявлених у ОП цілей та ПРН.

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).

Під час зустрічей ЕГ зі здобувачами вищої освіти, представниками студентського самоврядування встановлено, що
учасники освітнього процесу мають доступ до інформації про цілі, зміст, освітні компоненти, а також до критеріїв
оцінювання у межах окремих освітніх компонент, проте недостатньо ознайомлені з такою інформацією (не змогли
дати відповідь про зміст, цілі та ПРН за ОП). Інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання на
ОП, а також щодо усього освітнього процесу (графік організації освітнього процесу, розклад занять, сесій тощо)
знаходиться на сайті КФКСумДУ у розділі «Організація освітнього процесу» (https://cutt.ly/IOjsi4G). Інформація
щодо критеріїв оцінювання повідомляється здобувачам ОП на першому занятті з кожної дисципліни; під час
передекзаменаційних консультацій; анонсується заздалегідь до початку вивчення дисципліни на електронній
платформі Moodle КФКСумДУ. Інформація щодо освітніх компонентів кожної дисципліни (матеріали до лекційних,
семінарських та практичних занять, критерії оцінювання та накопичення балів, інформаційне забезпечення
дисципліни, питання до поточного та семестрового контролю тощо) розміщується кожним викладачем у LMS Moodle
(https://cutt.ly/sOjsveg). ОП та силабуси навчальних дисциплін розміщено на сайті КФКСумДУ у вільному доступі. У
силабусах навчальних дисциплін вказується статус дисципліни (обов’язкова чи вибіркова ОК), обсяг годин та
програмні результати навчання, також викладено зміст тем і критерії оцінювання. Під час зустрічей зі студентством
ЕГ встановила, що у коледжі постійно проводиться опитування щодо визначення ступеня відповідності методів
навчання і викладання студентоцентрованому підходу та принципам академічної свободи, а також визначення
ступеня задоволення методами навчання та викладання (https://cutt.ly/5OjsLLP).

3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.
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Під час проведених зустрічей з фокус-групами здобувачів та НПП ЕГ встановила, що здобувачі вищої освіти в
освітньому процесі можуть самостійно обирати теми для написання наукових робіт і курсової роботи, виходячи із
власних потреб та перспектив. Програма практики також орієнтована на студента та передбачає врахування
напрямків його роботи і дослідницькі інтереси. Здобувачі освіти (https://kpt.sumdu.edu.ua/2012-01-19-12-47-
33/2017-12-04-13-49-01/2021-10-21-06-32-20/2021-10-21-06-46-35) беруть участь у щорічній науково-практичній
конференції, яка проходить на базі КФКСумДУ (https://cutt.ly/VOjs5JY) шляхом виступів і публікації тез у збірнику
матеріалів та обговореннях на засіданнях циклової комісії «Менеджмент». Процес поєднання навчання і
досліджень здобувачами освіти реалізується шляхом їхньої участі у роботі наукових гуртків «Management
clear&simple with Boss Dog» (https://cutt.ly/3Ojddfg) та «Економікс», що діють згідно з Положенням про наукові
гуртки коледжу (https://bit.ly/3pFMnJJ). Для популяризації науково-дослідної роботи серед здобувачів освіти та
оволодіння сучасними формами організації і проведення наукових досліджень, здобувачі освіти беруть участь у
заходах проєкту «Школа молодого науковця» (http://surl.li/apvel), де вони також отримують науково-методичну
допомогу та ознайомлюються із засадами академічної етики та доброчесності. Здобувачі ОП на І Всеукраїнському
турнірі «Управлінські перегони» (https://cutt.ly/5OjdQeW) відзначились як автори найцікавіших рішень, отримавши
дипломи І (Олексієнко Анна) та ІІ (Ксьондз Аліна) ступенів.

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

Під час акредитаційної експертизи підтверджено можливість щодо оновлення освітньої програми у частині
складових освітніх компонент та їхнього змісту, робочих програм, силабусів і програми практики. Передбачені
процедури внесення змін у навчальне навантаження, а також у форми й методи навчання та викладання. Експертна
група під час зустрічей з НПП встановила, що перегляд й оновлення змісту навчальних дисциплін, завдань, тем та
інших складових здійснюється викладачами з урахуванням змін до законодавства, новітніх досягнень науки і галузі,
результатів наукових досліджень, а також за результатами підвищення кваліфікації, участі у наукових конференціях
та самоосвіти. Проаналізувавши інформацію, представлену у відомостях самооцінювання, додаткових документах,
навчально-методичному забезпеченні дисциплін на сервері дистанційного навчання, ЕГ підтверджує, що у
КФКСумДУ немає перешкод для оновлення освітніх матеріалів. Зміст ОК періодично вдосконалювався протягом дії
ОП, що частково пов’язано з науковими публікаціями викладачів, а також із пропозиціями стейкхолдерів та
актуальними галузевими практиками. Наприклад, для посилення галузевого фокусування ОП та її практичної
направленості, про що наголошували роботодавці на зустрічі 7, зміст теми “Виробничі процеси” ОК “Організація
виробництва” було доповнено матеріалами публікації Свістунова О.С. “Концептуальні основи управління
організаційним розвитком технологічних процесів підприємств машинобудівного комплексу” (2020, Економічний
простір, (164), С. 112-118 (https://cutt.ly/LOCExvB), а для визначення критеріїв конкурентоспроможності, в контексті
сучасної парадигми якості, у темі “Формування якості і забезпечення конкурентоспроможності продукції” було
використано результати наукових досліджень із фахового видання “Ефективна економіка”
(https://cutt.ly/6OCE8yN). За результатами огляду наукового видання Procedia Economics and Finance, що
індексується у Scopus, було оновлено зміст теми “Планування як функція менеджменту” ОК “Менеджмент”
матеріалами, що акцентують роль лідерства у системі стратегічного планування (https://cutt.ly/YOCRmsg), а також
доповнено пізнавальним відеоконтентом (https://cutt.ly/eOCQiD0).

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

Експертною групою встановлено, що міжнародна діяльність у КФКСумДУ здійснюється у напрямах підвищення
кваліфікації викладачів, їхньої участі у науково-практичних конференціях, круглих столах, обміні досвідом та
співпраці у різних векторах діяльності коледжу, залучення міжнародних партнерів до реалізації спільних проєктів
тощо. Зокрема, викладачі О. Сосненко та Ю. Туманова взяли участь у роботі круглого стола «ЄС як глобальний
актор» до Дня Європи у межах проєкту Еразмус+, а доц. Т. Гребеник пройшла міжнародне стажування у США за
напрямом «Громадський діалог. Соціальна відповідальність». Під час роботи експертної групи здобувачі та НПП
підтвердили, що мають вільний доступ до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science з можливістю
перегляду необхідного для навчання матеріалу та здійснення наукової роботи за цим напрямком. З метою
удосконалення іноземних мов здобувачів на базі КФК СумДУ функціонує клуб «LINGUACAT»
(https://cutt.ly/nOjdON0), що діє за співпраці коледжу з благодійним фондом «Відень» у рамках спільного проєкту з
МБО «Welthaus» «Коло друзів» (https://cutt.ly/cOjdLvZ). Використання клубом інтерактивних методик і навчально-
методичного комплексу «Solutions» для рівневого підходу до вивчення мов, дало змогу студентам КФК СумДУ стати
переможцями Всеукраїнської інтернет-олімпіади з англійської мови (https://cutt.ly/4Ojd1jN).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Сильними сторонами та позитивними практиками є: методи навчання і викладання на ОП обґрунтовані,
інтерактивні, сприяють досягненню мети та ПРН, сформовані за принципом студентоцентризму; у закладі немає
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перешкод для науково-дидактичного розвитку учасників освітнього процесу; платформа дистанційного навчання
Moodle повною мірою дає змогу забезпечити якісне навчання в умовах дистанційної роботи, що особливо актуально
в умовах часткових карантинних обмежень.

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

Змістовне наповнення окремих дисциплін дещо ускладнене для початкового рівня (короткого циклу) молодший
бакалавр; участь здобувачів освіти та викладачів в інтернаціоналізації діяльності закладу недостатня. Рекомендації:
Уніфікувати форми представлення навчальних матеріалів у розрізі ОК для кращого когнітивного сприйняття та
привести їхній зміст у відповідність до заявленого рівня підготовки здобувачів; активізувати участь студентів у
конкурсах наукових робіт та предметних олімпіадах з метою розвитку навчально-пізнавальних компетентностей
здобувачів; продовжити роботу щодо активізації міжнародної співпраці та інтернаціоналізації із залученням усіх
учасників освітнього процесу.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

За результатами експертної оцінки визначено, що ОП «Менеджмент організацій» має достатній рівень відповідності
та узгодженості з якісними характеристикам за Критерієм 4 (включаючи підкритерії 4.1 – 4.5). Здобувачі переважно
ознайомлені з цілями, змістом, очікуваними результатами навчання, порядком та критеріями оцінювання, що дає
змогу отримати необхідну інформацію щодо змісту дисципліни, форм контролю та оцінювання кожного виду робіт.
Методи навчання і викладання відповідають студентоцентрованому підходу та принципам академічної свободи.
Експертна група дійшла висновку, що ОП «Менеджмент організацій» за критерієм 4 відповідає рівню B.

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.

Основними формами контрольних заходів у КФК СумДУ є поточний (тематичний, модульний) та підсумковий
(семестровий, атестація) контроль, що регулюються Положенням про організацію освітнього процесу у КФК СумДУ
(https://cutt.ly/CIBUfHI); Положенням про модульно-рейтингову систему оцінювання здобувачів освіти у КФК
СумДУ (https://cutt.ly/QIBUHhO), які знаходяться у вільному доступі на офіційній веб-сторінці КФК СумДУ.
Результати навчання здобувачів оцінюються за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно;
зараховано, не зараховано), 100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX, F). Форми контрольних заходів і критерії
оцінювання розробляються для кожної ОК і відображені у РП та силабусах навчальних дисциплін, які розміщені на
сайті ЗВО та на сервері дистанційного навчання, є чіткими, зрозумілими, дозволяють встановити досягнення
здобувачем початкового рівня вищої освіти РН для окремих ОК. Під час зустрічей ЕГ зі здобувачами вищої освіти
(зустріч 4, день 1) та НПП ( зустріч 3, день 1) було підтверджено, що викладачі на початку семестру інформують
студентів про форми контрольних заходів, методи та критерії оцінювання. Графік та розклад занять і контрольних
заходів розміщено на головній сторінці сайту КФК СУмДУ (https://cutt.ly/kO3cXGt), посилання переходить на сайт
Конотопського інституту Сум ДУ), а також представлено на сервері дистанційного навчання Moodle
(https://cutt.ly/aOykuPu ). Підсумковий контроль здійснюється з метою оцінювання результатів навчання здобувачів
на окремих його завершених етапах, відповідно до навчального плану, переважно у вигляді екзамену чи
диференційованого заліку. Поточний контроль може проводитись у формі усного опитування, письмово, або у
формі комп’ютерного тестування (в окремих випадках із використанням дистанційних технологій). Форми
проведення поточного контролю визначаються цикловою комісією «Менеджмент». Модульний контроль
передбачає письмове опитування або комп’ютерне тестування, що проводиться за окремим модулем (темою,
розділом). Результати поточного і модульного контролю є основною інформацією при проведенні семестрового
диференційованого заліку і враховуються при проведенні екзамену. Зі слів НПП було зазначено, що перед
підсумковим контролем завжди проводиться консультація, де роз’яснюється, яким чином буде здійснюватися
оцінювання. У цілому ЕГ може зробити висновок, що форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів
ВО є чіткими, зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем результатів навчання, передбачених ОК,
оприлюднюються заздалегідь.
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2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

Оскільки Стандарт вищої освіти відсутній у КФК СумДУ користуються розробленим тимчасовим Стандартом
(https://cutt.ly/7Oyk0Mm). Атестація випускників освітньої програми проводиться відповідно до “Положення про
організацію освітнього процесу у КФК СумДУ” (https://cutt.ly/CIBUfHI), “Положення про порядок створення та
організацію роботи екзаменаційних комісій у КФК СумДУ” (https://cutt.ly/rIBJWEV), які оприлюднені на веб-сайті
коледжу. Атестація випускників освітньої програми здійснюється у формі атестаційного кваліфікаційного іспиту і
завершується видачею документа державного зразка про присудження ступеня молодшого бакалавра. Атестація
здійснюється відкрито і публічно. Згідно з Програмою атестаційного кваліфікаційного іспиту (затв. директором
ВСП КФК СумДУ 05.01.2022 р.) на іспит виносяться дисципліни: “Менеджмент”, “Основи виробництва”,
“Економічний аналіз”, “Основи підприємництва”. Атестаційний екзамен складається із двох частин: тестова
перевірка знань та письмове розв’язання розрахунково-аналітичних задач. Іспит проводиться у письмові формі на
аркушах, які надає екзаменаційна комісія. Обсяг часу відведений на виконання завдань – 3 академічні години.

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.

У межах КФК визначені чіткі, зрозумілі та доступні правила проведення контрольних заходів, які регулюються:
“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”. Вони знаходиться у відкритому доступі на сайті КФК СумДУ . Під час зустрічі
ЕГ зі здобувачами (зустріч 4, день 1), студенти зазначили, що на першому занятті з дисципліни викладачі
ознайомлюють студентів із формами контрольних заходів та критеріями оцінювання, а також вся інформація
стосовно ОК відображена у силабусах дисциплін і знаходиться як на сайті КФК СумДУ так і на платформі Moodle.
Особливостей проведення контрольних заходів, які забезпечували б об’єктивність екзаменаторів, або зводили б до
мінімуму суб'єктивне оцінювання немає (під час спілкування ЕГ з фокус-групами здобувачів та академічного
персоналу прикладів застосування відповідних практик не наведено). Відповідно процедура забезпечення
об’єктивності екзаменаторів потребує перегляду та доопрацювання, особливо зважаючи на те, що формою таких
заходів (підсумковий контроль: іспити, диференційовані заліки) є переважно усні відповіді здобувачів. Зі слів
здобувачів та представників студентського самоврядування було встановлено, що конфліктних ситуацій, пов’язаних
із корупційними діями, різними формами дискримінації, необ’єктивністю оцінювання та іншими ситуаціями, що
можуть виникнути під час навчання, за даною ОП не виникало, а самі студенти ознайомлені з процедурою
запобігання та врегулювання конфліктних ситуацій. В умовах запровадження дистанційного навчання, основними
формами організації освітнього процесу в закладі є навчальні заняття, самостійна робота та контрольні заходи.
Проведення навчальних лекційних та практичних занять відбувається із застосуванням систем: Moodle, Zoom,
Google Meet. ЕГ дійшла висновку, що правила проведення контрольних заходів є чіткими та зрозумілими,
доступними всім учасникам освітнього процесу та дотримуються під час реалізації ОП, проте лише частково можуть
забезпечувати об’єктивність оцінювання і потребують доопрацювання.

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.

Процедури дотримання академічної доброчесності, притягнення учасників освітнього процесу до відповідальності
за порушення її принципів у КФК СумДУ регламентується Морально-етичним кодексом учасників освітнього
процесу (https://cutt.ly/rIBLmTc), Положенням про академічну доброчесність (https://cutt.ly/PIBLTG7), Положенням
про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності фахової передвищої та вищої освіти (https://cutt.ly/vIBLSFG),
Положенням про навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни (https://cutt.ly/2IBLZ9W) та
опубліковані на сайті Коледжу. Під час зустрічі ЕГ з гарантом ОП, з’ясовано, що в рамках популяризації академічної
доброчесності на прохання роботодавців до каталогу вибіркових дисциплін у 2021 р. додано онлайн-курс
«Академічна доброчесність: виклики, дії, успішні історії», а також навчальні дисципліни «Основи академічного
письма» та «Інформаційне право». Під час зустрічей ЕГ з академічним персоналом підтверджено, що в рамках
роботи Школи молодого науковця на практичних тренінгах здобувачі освіти інформуються про вимоги написання
наукових робіт, правила оформлення цитувань, умови проведення наукових досліджень (https://cutt.ly/AOcPN3V).
Проте, під час зустрічей ЕГ зі здобувачами та студентським самоврядуванням з’ясувалось, що здобувачі розуміють
поняття “академічна доброчесність” лише у значенні “списування” та “плагіат”. Учасник освітнього процесу, якому
стали відомі факти порушення норм академічної доброчесності, звертається до Комісії з питань академічної
доброчесності з письмовою заявою на ім’я її голови, яка розглядає порушення і виносить своє рішення на підставі
обґрунтованої інформації по суті порушення за результатами службового розслідування. Комісія також може
розглядати заяви що надійшли із скриньок довіри. За порушення правил академічної доброчесності для НПП
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передбачена дисциплінарна, адміністративна чи кримінальна форми відповідальності. Здобувачі освіти
притягуються до таких форм відповідальності: зауваження; повідомлення батькам; повторне проходження
оцінювання/атестації; позбавлення академічної стипендії; відрахування із закладу освіти тощо. Перевірці на
наявність ознак академічного плагіату підлягають: навчальні (курсові роботи (проєкти), реферати тощо) та
кваліфікаційні/атестаційні роботи (проєкти) здобувачів, науково-методичні роботи (підручники, навчальні
посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки), монографії, електронні твори; наукові роботи (рукописи статей,
тези доповідей). Перевірка (на безкоштовних Веб-ресурсах) усіх видів робіт на наявність ознак академічного
плагіату обов’язково передує іншим процедурам розгляду. Порушення академічної доброчесності на даній ОП
зафіксовано не було. ЕГ встановила, що політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності є
визначеними, чіткими, зрозумілими, доступними і послідовно дотримуються усіма учасниками освітнього процесу
під час реалізації ОП, що підтверджено під час зустрічей.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Сильних сторін чи позитивних практик за даним критерієм не відмічено – підкритерії відповідають нормативним
вимогам для реалізації ОП.

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

Процедури проведення контрольних заходів (іспити/диференційовані заліки) лише частково можуть забезпечувати
об’єктивність оцінювання і потребують часткового доопрацювання; неповне розуміння здобувачами поняття
“академічна доброчесність” лише у значенні “списування” та “плагіат” потребує більшої їх інформованості.
Рекомендовано: з урахуванням принципів автономії закладу доопрацювати процедури проведення контрольних
заходів (іспити/диференційовані заліки) у контексті мінімізації суб’єктивного оцінювання (наприклад: можливо під
час усних відповідей здобувачів на питання іспиту чи диференційованого заліку запрошувати другого
викладача/іншого учасника освітнього процесу дотичного до дисципліни; складову (обов’язкову) частину
контрольного заходу проводити у формі автоматизованого тестування тощо). Запровадити/розширити перелік
тематичних заходів серед здобувачів освіти стосовно академічної доброчесності та детально і розширено
ознайомити їх із цим поняттям.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОП  Менеджмент організації   початкового рівня вищої освіти відповідає підкритерію 5. Підкритерії 5.1-5.2, мають
значний рівень узгодженості з якісними характеристиками та достатній рівень за підкритеріями 5.3, 5.4. Здобувачі
обізнані з формами контрольних заходів, критеріями оцінювання, процедурою врегулювання конфліктів та
оскарження результатів оцінювання контрольних заходів. В КФК СумДУ певною мірою популяризується політика
академічної доброчесності. Експертна група дійшла висновку, що ОП “Менеджмент організації” за критерієм 5
відповідає рівню В.

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.

Аналіз відомостей СО (https://cutt.ly/0Ojzuvv) засвідчив, що викладачі, які задіяні у підготовці студентів за ОП
Менеджмент організацій мають достатню академічну і професійну кваліфікацію відповідно цілям освітньої
програми та заявленому рівню підготовки. Публікації викладачів (https://cutt.ly/3Ojzlao) достатньо співвідносяться
із дисциплінами, які ними викладаються, однак більшість педагогічних працівників мають наукові праці переважно
у формі тез конференцій (Бандурка Л.В., Данилова А.А., Рязанцев В.В., Рязанцева О.В., Тараба Т.І., Романенко О.В.).
Практично всі викладачі, задіяні в реалізації ОП, пройшли підвищення кваліфікації у СумДУ з питань дидактики,
що не має прямого відношення до спеціальності “Менеджмент організацій”. Підвищення професійного рівня за
профілем дисциплін, що викладає педагогічний (науково-педагогічний) працівник, відповідними документами
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(сертифікатами) про стажування підтвердили доц. Гребеник Т.В. («Соціологія і психологія», «Теорія організацій»),
доц. Весперіс С.З. (дисципліна «Організація виробництва»), к.ю.н. Кузьмін Д.В. («Господарське право»,
«Філософія»), викладачі Іващенко М. М. («Менеджмент») Тараба Т.І. («Діловодство»), Данилова А.А. («Іноземна
мова»), Романенко О.В. («Інформаційні системи і технології в управлінні») та Сосненко О.В. («Економічна теорія»).
Відповідність доц. Весперіс С.З. профілю викладання дисципліни «Економічний аналіз» підтверджується
тематичними публікаціями у фахових видання України та відповідності наукового ступеня та вченого звання НПП.
Педагогічні працівники Барбара Н.В., Рязанцева О.В., Рязанцев В.В., Щербина О.В. обмежились дидактичним
стажуванням, а їх відповідність профілю дисциплін, що викладаються, частково підтверджується академічною та
професійною кваліфікацією. Рекомендуємо розширити географію місць стажування академічного персоналу у
закладах та їхніх структурних підрозділах, які мають відповідні досягнення у предметних областях (включно із
закордонними стажуваннями), не обмежуючись лише СумДУ. Крім того, рекомендуємо 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. Доцільно також акцентувати увагу на співпраці щодо наукових публікацій у співавторстві з фахівцями-
практиками, яких залучають до реалізації ОП "Менеджмент організацій".

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

Процедура конкурсного добору науково-педагогічних працівників у КФКСумДУ під час працевлаштування не
застосовується, однак враховується спеціальність і кваліфікація за дипломом про вищу освіту (у тому числі для
читання дисциплін на ОП), наявність наукового ступеня, вченого звання, кваліфікаційної категорії, кількості
навчально-методичних та наукових публікацій. Добір кадрів для забезпечення ОП носить суб’єктивний характер
щодо оцінки компетенцій претендента та його особистого досвіду роботи за профілем ОП. Процедура конкурсного
відбору застосовується лише щодо призначення на посаду директора (у даному випадку – гаранта програми)
коледжу, регламентується п.8 Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Класичний фаховий коледж
Сумського державного університету» (https://cutt.ly/zOjzQGU) і організовується згідно регламенту СумДУ.

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

За результатами зустрічі ЕГ зі стейкхолдерами можна стверджувати, що КФКСумДУ залучає роботодавців до
організації та реалізації освітнього процесу за ОП «Менеджмент організацій». Роботодавці і випускники КФКСумДУ
у спілкуванні з викладачами ОП та шляхом опитування надають рекомендації щодо вдосконалення освітніх
компонент ОП й достатньо високо оцінюють якість організації освітнього процесу у коледжі. На сайті ВСП
«Класичний фаховий коледж СумДУ» у розділі «Якість освіти» представлені електронні форми для опитування
стейкхолдерів, з результатами яких можна ознайомитись за посиланням: (https://cutt.ly/mOjxzC2). На зустрічах з ЕГ
роботодавці, що представляють підприємства і організації Конотопщини різних форм власності та масштабів
виробництва (зустріч 7, https://cutt.ly/HOC7crM ), висловили свої професійні вимоги й очікування від ОП, що
підтверджує їхню зацікавленість у якісній підготовці майбутніх фахівців та свідчить про факти їхнього реального
залучення до освітнього процесу. Зокрема, з метою вивчення управлінської діяльності та її правового регулювання,
за участі роботодавців і практиків були проведені виробничі екскурсії до управління економіки Конотопської міської
ради (https://cutt.ly/AOjxUEZ) та Конотопського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги. Роботодавці також долучалися до участі у щорічній науково-практичній конференції «Транспортна та
будівельна галузі: тенденції розвитку та стратегічні ініціативи», яка проводиться на базі коледжу
(https://cutt.ly/3OjxXAq). Керівники виробничої практики від підприємств завірили членів ЕГ про свою готовність
забезпечити сприятливі умови для проходження практики здобувачами ОП, а під час підсумкової атестації
здобувачів (червень 2022 р.) роботодавці висловили готовність взяти участь у роботі екзаменаційної комісії у якості
її членів.

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

Для впровадження практичного досвіду в освітній процес КФКСумДУ співпрацює та залучає до проведення лекцій і
практичних занять професіоналів-практиків, представників роботодавців у формі гостьових занять, однак така
практика не є системною і залежить від ініціативи конкретного викладача. Зокрема, до проведення гостьової лекції
з дисципліни «Трудове право» у якості спікера був запрошений помічник народного депутата України к.ю.н.
Демидко В.О. (https://cutt.ly/0OjxMEH), а з дисципліни «Фінанси підприємств» (викладач Щербина О.В.) проведено
бінарне заняття за участі заступника головного бухгалтера ТОВ «НВО «Червоний металіст» Шевченко Н.П.
(https://cutt.ly/MOjx4fe). Під час зустрічі з роботодавцями було висловлено рекомендації щодо посилення
практичної підготовки здобувачів шляхом вирішення ними ситуаційних задач, розробки реальних бізнес-планів та
розгляду емпіричних моделей для прийняття управлінських рішень. При цьому роботодавці ще не готові до
цільових витрат на фінансування підготовки кадрів для свого бізнесу з огляду на побоювання через можливу
невідповідність очікуваного результату реальним компетентностям випускників.
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5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ» забезпечує інформаційну й організаційну підтримку для професійного
розвитку викладачів, залучаючи їх до участі у вебінарах, тренінгах, круглих столах та інших заходах. Зокрема,
викладачі КФКСумДУ були учасниками освітнього проєкту «Clarivate» (Туманова Ю.В., Сосненко О.В.) та
віртуального курсу «Multicriteria Decision Analysis» (Весперіс С.З., Щербина О.В.), а викладач Іващенко М.М.
долучилася до участі у міжнародному грантовому проєкті від International Historical Biographical Institute. Оскільки
Класичний фаховий коледж підпорядковується Сумському державному університету, викладачі повністю
сфокусовані на програми професійного розвитку університету та всі без винятку пройшли стажування у ньому
переважно з питань дидактики та організації освітнього процесу. При цьому у коледжі відсутні практики
професійного стажування викладачів з предметних напрямів у вітчизняних та закордонних навчально-наукових
закладах. Оцінку професійного рівня викладачів здійснюють згідно Положення про атестацію педагогічних
працівників ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ» (https://cutt.ly/GOjcu6w). Натомість нормативних
документів, які регламентують атестацію науково-педагогічних працівників у закладі немає, що знижує дієвість та
стимули для розвитку системи професійного вдосконалення академічного персоналу, яка залежить від їх
ініціативності. Відсутній також рейтинг викладачів на основі розроблених критеріїв його оцінки, а анонімне
опитування студентів стосується консолідованої оцінки професійної кваліфікації (що не зовсім коректно) всіх
викладачів, які викладають на ОП (https://cutt.ly/wOjcfYC). Для підвищення професійного рівня і педагогічної
майстерності викладачів коледжу розроблено Положення (https://cutt.ly/sOjcnCp) та складено узгоджений з
академічним персоналом план підвищення кваліфікації (https://cutt.ly/IOjcUSp), що частково відповідає
професійній діяльності викладачів та їхній предметно-галузевій спеціалізації. Песимізму щодо очікування якісних
результатів від цього стажування надає факт безоплатного характеру одержання освітніх послуг у дистанційному
форматі. На зустрічі 3 окремі викладачі підтвердили свою участь у дисертаційних дослідженнях з обраної наукової
тематики (https://cutt.ly/3OjcDZM), як стимулу для особистого кар’єрного зростання.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У Колективному договорі ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ» (https://cutt.ly/XOjcZOl), зокрема у розділі 3.4
та додатку В, передбачено умови та механізми матеріального стимулювання працівників. Під час зустрічей ЕГ із
адміністрацією закладу та академічним персоналом було підтверджено практику вручення грамот та нарахування
премій, однак чіткого причинно-наслідкового зв’язку між фактами стимулювання і критеріями оцінювання
викладацької майстерності не виявлено. Відсутні також переконливі докази стимулювання науково-видавничої
діяльності академічного персоналу.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Переважна більшість викладачів, залучених до реалізації ОП, є ініціативними і прагнуть до самовдосконалення, що
визначає потенціал для перспективного покращення програми підготовки здобувачів; КФК СумДУ комунікує та
залучає роботодавців/практиків до удосконалення ОП «Менеджмент організацій», які підтверджують готовність
забезпечувати сприятливі умови для проходження практики, брати участь у роботі екзаменаційних комісій у якості
її членів, працевлаштувати окремих випускників ОП. Така комунікація є свідченням зацікавленості
роботодавців/практиків в реалізації ОП, її розвитку та перспективах.

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

Підвищення кваліфікації академічного персоналу КФКСумДУ обмежується дидактичним та предметним навчанням
у СумДУ і не передбачає закордонне стажування; недостатня наукова активність педагогічних працівників щодо
дисертаційних досліджень та публікацій статей у фахових вітчизняних та закордонних виданнях; добір кадрів для
забезпечення ОП носить суб’єктивний характер, оскільки відсутня процедура конкурсного відбору при
працевлаштуванні; залучення роботодавців, фахівців-практиків, експертів в галузі до аудиторних занять не є
системним і залежить від ініціативи викладача; нормативні документи, які регламентують атестацію науково-
педагогічних працівників у закладі відсутні; чіткого причинно-наслідкового зв’язку між фактами стимулювання і
критеріями оцінювання викладацької майстерності не виявлено. Рекомендації: передбачити фінансування програм
стажування викладачів для відвідування наукових та освітніх закладів, що мають високі досягнення у предметних
областях; розробити процедуру системного залучення роботодавців, фахівців-практиків, експертів в галузі до
аудиторних занять; розробити «Положення про атестацію науково-педагогічних працівників ВСП «Класичний
фаховий коледж СумДУ» та запровадити конкурсне працевлаштування викладачів і їхнє рейтингування на основі
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чітких критеріїв оцінки для створення конкурентних засад кар’єрного росту; продовжити роботу щодо активізації
науково-видавничої діяльності викладачів та її стимулювання.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Система забезпечення людськими ресурсами ОП Менеджмент організацій (молодший бакалавр) має достатній
рівень обґрунтування і відповідності за підкритеріями 6.3-6.6 та узгодженість за підкритеріями 6.1-6.2. Зазначені
недоліки і слабкі сторони не перешкоджають досягненню результатів навчання та цілей ОП «Менеджмент
організацій». КФК СумДУ залучає роботодавців до організації і реалізації освітнього процесу та сприяє
професійному розвитку викладачів. Визначені слабкі сторони, з огляду на початковий рівень вищої освіти, є
незначними, не впливають на підсумковий критерій, пропозиції щодо їхнього посилення носять рекомендаційний
характер. Експертною групою прийнято наступне рішення: слабкі сторони та недоліки ОП «Менеджмент
організацій» за критерієм 6 не критичні, можуть бути усунені протягом короткого часу, з огляду на це - за критерієм
6 залишити рівень В.

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.

Гарант ОП надала доступ до відео-ролику (https://cutt.ly/dOq9EhW) та продемонструвала ЕГ під час огляду
матеріально-технічної бази в онлайн режимі матеріальні ресурси закладу, на базі яких реалізується ОП. За
результатами опрацювання представлених ЕГ документів та відео огляду матеріально-технічної бази, встановлено,
що фінансові, матеріально-технічні ресурси КФК СумДУ, а також навчально-методичне забезпечення є достатніми
для досягнення здобувачами визначених ОП цілей та ПР навчання. У закладі наявні добре облаштовані приміщення
для проведення усіх видів навчальних занять: комп’ютерні класи з достатньою кількістю робочих місць; бібліотека
загальною площею 433,0 кв. метрів, у тому числі 2 книгосховища; читальна зала з ПК (8 комп’ютерних робочих
місць) на 130 посадкових місць площею 197,3 кв. метрів. Бібліотечний фонд налічує 70 тис. примірників. Також
заклад має доступ до фондів бібліотеки Сумського державного університету, електронним каталогам та репозитарію
кваліфікацікаційних робіт. Функціонує електронне середовище “ДН КФК СумДУ” для навчання здобувачів вищої
освіти. КФК СумДУ є два навчальних корпуси, актова зала, їдальня, спортивна зала та майданчик, музей історії КФК.
Робочі місця персоналу та комп’ютерні класи оснащені комп’ютерами з ліцензійним програмним забезпеченням.
Проте, спеціалізованого навчального програмного забезпечення саме для спеціальності 073 “Менеджмент” немає
(віртуальні лабораторії/підприємства/розрахункові програми/проєктні програми тощо). Комп’ютери підключені до
мережі Інтернет, у навчальних корпусах та гуртожитку є вільний доступ до WiFi. Під час зустрічей ЕГ з НПП і
студентами підтверджено наявність інформаційного та навчально-методичного забезпечення, необхідного для
опанування ОК ОП, наявність доступу до баз Scopus та Web of Science. ЕГ констатує наявність розвиненої
інфраструктури КФК СумДУ, гарний стан та достатність матеріально-технічної бази коледжу, навчально-
методичного забезпечення та їх відповідність очікуванням студентів та цілям ОП.

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.

Під час акредитаційної експертизи було визначено, що доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької або наукової діяльності є
безоплатним. Ця інформація підтверджена під час відеотрансляції та на зустрічах зі здобувачами (зустріч 4, день 1),
НПП (зустріч 3, день 1), представниками органів студентського самоврядування (зустріч 6, день 2). У ЗВО є
безоплатний доступ до наукової та навчальної літератури для підготовки до лекційних, практичних, семінарських
занять; безкоштовно користуються читальною залою. Було продемонстровано, як працює платформа Moodle для
якісного забезпечення освітнього процесу здобувачів в період карантину. У ЗВО забезпечується безкоштовний
доступ до наукометричних баз Web of Science та Scopus.
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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 наданих відеоматеріалів з оглядом матеріально-технічної бази та зустрічей зі студентами,
представниками студентського самоврядування ЕГ переконалась, що освітнє середовище є безпечним для життя та
здоров’я здобувачів, дозволяє задовольнити потреби та інтереси щодо комфортних умов для навчання. Санітарно-
технічний стан приміщень відповідає вимогам чинних норм і правил експлуатації, існуючим нормам охорони праці.
Територія КФК СумДУ має всі умови для підтримання здорового способу життя. У корпусах та на території КФК
СумДУ встановлені камери відеоспостереження, працюють чергові та нічний сторож. Студенти Коледжу мають
можливість відвідувати заняття у різних гуртках, таких як: клуб “Погляд”, клуб професійної майстерності, клуб
“Hand Made”, клуб вокально-інструментальної гри та “Linguacat”. У Коледжі проводяться опитування та анкетування
щодо якості організаційної підтримки здобувачів освіти та матеріально-технічного забезпечення реалізації ОП
(https://cutt.ly/6O2tUkU ). За результатами анкетування 100% здобувачів забезпечені підручниками, методичними
посібниками, лекціями в електронній та друкованій формах; 76,9% задоволені (17,9% частково задоволені)
лекційними аудиторіями, лабораторіями та їх обладнанням; 56,4% задоволені (15,4% частково задоволені)
послугами бібліотеки, 28,2% не користуються послугами бібліотеки; 84,6% задоволені електронними ресурсами, що
є в безкоштовному доступі; 56,4% опитаних повністю задоволені можливостями в коледжі щодо реалізації
здібностей та захоплень тощо. Під час зустрічей з ЕГ здобувачі підтвердили, що регулярно приймають участь в
таких опитуваннях, але відповісти на питання яким чином результати таких опитувань враховуються керівництвом
Коледжу не змогли. В цілому ЕГ підтверджує достатній рівень задоволеності здобувачів, умовами, які створює та
забезпечує Коледж має умови для навчання, проведення наукових досліджень та соціально активного сучасного
побуту і життя.

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

КФК СумДУ забезпечує достатній рівень освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної
підтримки здобувачів. Освітня підтримка студентів у КФК СумДУ забезпечена, з одного боку, формальними
аспектами організації навчального процесу (чіткий та зручний розклад занять, графіки консультацій викладачів,
зручні режими роботи бібліотек, спортивних залів, їдальні) та з іншого, створенням середовища, в якому
адміністрація, викладачі та адміністративний персонал свідомо орієнтуються на потреби студентів, зокрема в умовах
карантину. Освітня підтримка здобувачів вищої освіти реалізується в основному через класних керівників та
викладачів, організаційна та інформаційна - переважно через органи студентського самоврядування, старостат,
викладачів і представників структурних підрозділів. Інформаційна підтримка закладу відбувається через сайт КФК
СумДУ та сервер дистанційного навчання. (https://kpt.sumdu.edu.ua/ ). Соціальна підтримка здобувачів
забезпечується розвинутою соціальною інфраструктурою коледжу та усвідомленням адміністрації та викладачів ролі
у соціалізації та вихованні молоді; проявляється у вигляді стипендіального забезпечення (https://bit.ly/3mhh5H4),
наданні матеріальної допомоги з фондів профспілки дітям-сиротам та шляхом психологічної підтримки здобувачів
освіти. Під час зустрічей здобувачі зазначили, що завжди отримують всі види консультативної підтримки через
викладачів та безпосередньо у відповідних підрозділах. Психологічна підтримка реалізується через функціонування
психологічної служби КФК СумДУ, метою діяльності якої є створення оптимальних, сприятливих соціально-
психологічних умов для формування цілісної, гармонійно розвиненої особистості з високою фаховою підготовкою,
широким світоглядом та належним рівнем психологічної культури. У Психологічній службі КФК СумДУ працюють
практичний психолог Юрченко О.В. та соціальний педагог Волосюк Т.В. (https://cutt.ly/tOcXBlw) В ході відео
зустрічей здобувачі відмітили, що задоволені умовами, які створює та забезпечує коледж для реалізації ОП та їх
соціальної діяльності. Під час зустрічей ЕГ з фокус-групами скарг на якість надання освітніх послуг виявлено не
було. У цілому КФК СумДУ забезпечує багатовекторну (освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну) підтримку здобувачів вищої освіти ОП “Менеджмент організацій”.

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

У КФК СумДУ створені достатні умови для здобувачів вищої освіти з особливими потребами. Під час зустрічі з
огляду матеріально-технічної бази, ЕГ було виявлено, що в закладі є пандуси, підйомник та наявний
безперешкодний доступ до аудиторій, комп’ютерних класів, іншої інфраструктури відповідно до державних правил і
стандартів. Для осіб з особливими освітніми потребами КФК СумДУ забезпечує відповідні умови для проходження
вступних іспитів, творчих конкурсів, співбесід, що відображено в Правилах прийому на навчання у 2021 р.
(https://cutt.ly/IOmvIj6 ). На ОП “Менеджмент організацій” початкового рівня вищої освіти здобувачі з особливими
освітніми потребами не навчаються.

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.
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КФК СумДУ здійснює діяльність відповідно до чинного законодавства України. В коледжі визначено процедури
реагування та подання заяв на випадки корупції, булінгу (цькування), які регулюються Порядком реагування та
подання заяв на доведені випадки булінгу (цькування) у ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного
університету» (https://cutt.ly/EOxgBy8); Положенням про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення
корупції ВСП КФК СумДУ (https://cutt.ly/8OcMq4E ). Класний керівник академічної групи є первинною ланкою при
вирішення конфліктних ситуацій серед здобувачів. Наступним етапом є звернення до завідувача відділення, або
заступника директора з виховної роботи, які в разі потреби долучаються до розв’язання конфліктів, або
уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. Учасники освітнього процесу можуть повідомити
про випадок булінгу (цькування/дискримінації) чи іншу ситуацію конфліктного характеру директора коледжу або
інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в коледжі скориставшись «скринькою довіри», яка
розміщена у корпусі закладу, а також функціоналом сайту, де передбачено вкладки “Лист директору” та “Телефони
довіри” для швидкого реагування на запити. На умовах конфіденційності учасники освітнього процесу можуть
звернутись до Психологічної служби КФК СумДУ (Положення про Психологічну службу Класичного фахового
коледжу СумДУ: https://cutt.ly/hOcNUaD). НПП та менеджмент Коледжу проводить постійну роботу для запобігання
конфліктних ситуацій залучаючи студентське самоврядування до організації тижнів толерантності, протидії булінгу,
профілактики конфліктів та правопорушень, зустрічей з представниками правоохоронних, правозахисних
організацій, громадських організацій для профілактики та залагодження конфліктних ситуацій, протидії корупції.
Після зустрічей з усіма учасниками освітнього процесу ЕГ з'ясовано, що фактів виникнення конфліктних ситуацій,
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією або корупцією в межах ОП “Менеджмент організацій”
зафіксовано не було. Здобувачі ОП зазначили, що будь-які непорозуміння легко з’ясовуються в робочому порядку та
не набувають ознак конфліктів, а також підтвердили поінформованість щодо дій у разі виникнення подібних
ситуацій.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильними сторонами можна вважати: розвинену інфраструктуру закладу; вільний безперешкодний онлайн доступ
до навчальної та наукової літератури, навчально-методичного забезпечення для здобувачів вищої освіти поза
межами закладу (що актуально в умовах карантинних обмежень); багатовекторна (освітня, організаційна,
інформаційна, консультативна та соціальна) підтримка здобувачів.

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

До слабких сторін можна віднести відсутність спеціалізованого навчального програмного забезпечення саме для
спеціальності 073 “Менеджмент”. Рекомендовано розглянути можливість встановлення спеціалізованого
програмного забезпечення саме для спеціальності 073 “Менеджмент” (наприклад: віртуальні лабораторії/віртуальні
підприємства/розрахункові програми/проєктні програми/програмні засоби управління проектами (Microsoft
Project, Project Expert, Business Studio, MS Planner, Trello, Jira тощо), що дасть змогу здобувачам розширити
практичні навички сучасного менеджера.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Експертна група дійшла висновку, що освітнє середовище, матеріальні ресурси, навчально-методичне забезпечення
освітнього процесу забезпечують досягнення цілей та програмних результатів навчання за ОП “Менеджмент
організацій”. Критерій 7 має достатній рівень обґрунтування і відповідності за підкритеріями 7.1 - 7.6, що відповідає
рівню В. Зазначені слабкі сторони не перешкоджають досягненню результатів навчання та цілей ОП «Менеджмент
організацій», проте їх усунення підвищить якість освітнього процесу за даною ОП.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.
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Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються Положенням про
освітні програми вищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Класичний фаховий коледж СумДУ»
(https://cutt.ly/YOjyhRm), та Положенням про проєктні групи освітньої діяльності та групи забезпечення
спеціальностей. За необхідності перегляд ОП «Менеджмент організацій» може відбуватися за участі викладачів,
роботодавців та студентів не частіше ніж раз на рік. Необхідність удосконалення ОП базується на результатах
аналізу інформації шляхом заслуховування пропозицій роботодавців/практиків щодо очікуваних компетентностей
майбутніх фахівців, а також за результатами анкетування стейкхолдерів та здобувачів освіти (https://cutt.ly/hOjiato ,
https://cutt.ly/LOjivch). Розробка, затвердження, реалізація, перегляд, оновлення ОП відбувається згідно з
визначеними процедурами внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності Коледжу які повинні
реалізовуватись на п’яти інституційних рівнях з метою забезпечення якості освітнього процесу та швидкого
реагування на нові виклики. Під час зустрічей ЕГ з фокус групами (1, 2, 3, 5) було заявлено, що перегляд ОП у 2021 р.
проводився лише за змістом ОК (підтверджено лише зміну ОК 8 «Інформаційні системи і технології» на
«Інформаційні системи і технології в управлінні») та для перегляду вибіркових дисциплін на основі рекомендацій
роботодавців, що також зазначається у ВСО. Проте під час аналізу ЕГ ОП 2020 р., наданої за запитом ЕГ, з’ясовано,
що вона практично ідентична ОП 2021 р. у розділах 1, 2, 3 (крім ОК 8) та суттєво різниться у розділах 4, 5. У матриці
відповідності програмних компетентностей (розд. 4) ОП 2020 та 2021 р. однакові загальні та фахові компетентності
забезпечуються абсолютно різними ОК. При цьому не зрозуміло як в ОП 2020 р. ОК 1, 2 забезпечували ЗК 4,5, а ОК 3
– ЗК 3, 8; як ЗК 6, 7 могли забезпечуватись ОК 4, 7, 13. У матриці забезпечення ПРН відповідним компонентам ОП
(розд. 5) ОП 2020 та 2021 р. ПРН забезпечуються абсолютно різними ОК, при цьому не зрозуміло як в ОП 2020 р.
ПРН 9 міг забезпечуватись лише ОК 7, 9, 17 (враховуючи, що саме для забезпечення цього ПРН було б логічним
передбачити ОК 1, 2); ПРН 8, відповідно, не міг забезпечуватись лише ОК 1; ПРН 5 – ОК 2, 14, 18; ПРН 1 – 12, 18
тощо. Крім того в матриці забезпечення ПРН (розд. 5) ОП 2020 р. ПРН передбачено 29 (а у профілі ОП передбачено
лише 12), не зрозуміло звідки взялися додаткові 17 ПРН. Відповідно значна частина ПРН за ОП 2020 р. (підготовка
за якою здійснювалася у 1/2 сем. 2020-2021 р.) змістовно не була забезпечена, 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. ЕГ зауважує, що дана ситуація потребує уваги та
аналізу з боку КФК СУмДУ, а визначені процедури розробки, затвердження, реалізації, перегляду ОП повинні
носити не формальний, а реальний характер.

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.

За результатами зустрічі зі здобувачами ЕГ констатує, що переважна більшість студентів лише частково
ознайомлена з процедурою формування, перегляду чи вдосконалення ОП і відповісти, що собою являє ОП як
документ, які цілі ОП, ПРН, як формуються компетентності і де можна з ними ознайомитись здобувачі не змогли.
Проте, 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. Здобувачі вищої освіти періодично (за їх
свідченнями – двічі на рік) проходять анонімне анкетування з питань якості освіти та викладання навчальних
дисциплін за допомогою додатка Google Forms. (https://cutt.ly/dOjoEge) Процедура опитування у закладі
регламентується Положенням про опитування щодо якості освітньої діяльності ( https://cutt.ly/ROjoL1O). Для
залучення здобувачів освіти до якості освітнього процесу КФК СумДУ підключено до автоматизованої системи (АСУ)
– модуль «Деканат» СумДУ, що дає змогу автоматизувати процес опитування студентів та систематизувати одержані
результати. ЕГ рекомендовано переглянути коректність окремих питань анкет (наприклад, щодо оцінки
кваліфікаційного рівня викладачів) та залучати здобувачів до формування питань анкетування щодо моніторингу
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП, а також розмістити і систематизувати всю інформацію щодо
забезпечення якості освітньої діяльності у відповідній рубриці на сайті КФК СумДУ, яка для цього створена
(https://cutt.ly/NOkhAG8). На зустрічі ЕГ з органами студентського самоврядування та менеджменту КФК СумДУ
підтверджено можливість участі студентства у процедурі моніторингу ОП, однак НПП заявили, що конструктивних
пропозицій від студентства щодо перегляду ОП ще не надходило. Представники студентського самоврядування не
змогли дати чіткої відповіді на запитання чи долучались вони і як саме долучались до процедур формування,
перегляду чи вдосконалення ОП. Експертною групою підтверджено, що залучення здобувачів до формування,
оновлення та перегляду ОП «Менеджмент організацій», передбачено внутрішньою політикою забезпечення якості і
частково реалізується (включенням до РПГ ОП здобувача освіти), проте сама процедура потребує доопрацювання у
напрямку посилення обізнаності та поінформованості здобувачів щодо формування цілей ОП, ПРН, очікуваних
компетентності, а також важливості долучення їх як повноцінних партнерів до усіх процесів забезпечення якості
ОП.

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

Відокремлений структурний підрозділ «Класичний фаховий коледж СумДУ» розглядає роботодавців як партнерів у
системі підвищення якості освіти на засадах перегляду освітньої програми в рамках їх залученості до навчального
процесу, проведення особистих бесід із адміністрацією коледжу і викладачами, а також письмових інформувань. На
таких зустрічах роботодавці піднімають актуальні питання щодо фахових компетенцій майбутніх випускників на
ринку праці. Серед роботодавців є випускники коледжу і депутати районної ради, що давно співпрацюють і добре
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обізнані про існуючі проблеми та потенційні можливості закладу. За свідченнями директора Конотопського центру
зайнятості Г.О. Толкачова, попит на фахових менеджерів організаторів виробництва на місцевому ринку праці, за
період 2019-2021 рр., зріс утричі, а на районному обліку безробітних перебуває лише одна особа відповідного фаху
(зустріч 7, https://cutt.ly/HOC7crM ). Для адміністрації коледжу взаємодія із директором центру зайнятості є
інформаційним джерелом щодо кількісних та якісних параметрів існуючих вакансій. Конкретні пропозиції
роботодавців та їх очікування від випускників ОП представлені у письмових рецензіях на програму
(https://cutt.ly/4OV748E) та озвучені під час онлайн зустрічі з ЕГ. Зокрема, актуальну пропозицію заступниці
директора Конотопського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги В. Волік
(https://cutt.ly/fOjiLzi ) включити до ОП дисципліну “Основи економічної доброчесності” у контексті захисту прав
інтелектуальної власності, було враховано і додано до гуманітарного блоку вибіркових дисциплін онлайн-курс
«Академічна доброчесність: виклики, дії, успішні історії» (МООС «Екзаменаріум», СумДУ) (https://cutt.ly/8Oji8dc).
Керівник ГО “Конотопський ІТ-Кластер” Д.А. Гланц запропонував в ОК “Інформаційні системи і технології»
акцентувати увагу на сучасних програмних продуктах у сфері управління підприємствами, що враховано
викладачем Романенко О.І. під час викладання цієї дисципліни. (https://cutt.ly/EOjo9Z4). КФКСумДУ тісно
співпрацює з Благодійним фондом “Відень”, який представляє інтереси австрійських страхових компаній в Україні,
у питаннях фінансування навчальних онлайн-курсів та проходження програм академічної мобільності викладачами
і студентами в Австрії. Представниця фонду п. С. Шут у рамках клубної діяльності реалізує різні проєкти для молоді
і що особливо актуально для підвищення академічної мобільності слухачів ОП – це курси вивчення німецької мови.
Результатом взаємодії з роботодавцями є укладені договори щодо проведення виробничої практики, що було
підтверджено на зустрічі 7.

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

Функції збирання й опрацювання інформації щодо кар’єрного шляху випускників покладено на централізований
підрозділ КФКСумДУ – навчальний відділ з практики та працевлаштування , а також частково на циклові комісії
(https://cutt.ly/6OjpcHF). Оскільки перший випуск за ОП “Менеджмент організацій” буде влітку 2022 року,
відповідно ще немає інформації щодо траєкторії працевлаштування випускників. ЕГ з’ясувала, що керівництво
коледжу в майбутньому планує використати досвід роботи з випускниками інших програм для моніторингу
майбутніх випускників ОП “Менеджмент організацій”.

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

Колегіальним органом, що визначає стратегію коледжу у сфері забезпечення внутрішньої системи якості, є Рада із
забезпечення якості освітньої діяльності фахової передвищої та вищої освіти КФК СумДУ, яка діє на основі
Положення (https://cutt.ly/HOkfab8). У ВСО перераховані 5 рівнів організації ВЗЯО для здобувачів за ОС
«молодший бакалавр», однак процедурної взаємодії цих рівнів, як елементів єдиної системи, не представлено. Під
час зустрічі ЕГ на відповідне питання представники адміністрації частково продемонстрували механізм структурно-
функціональної послідовності реагування визначених рівнів на виявлені недоліки. До ВЗЯО відносяться також
учасники які залучаються до процедур розробки, затвердження, моніторингу ОП: проєктні групи, групи
забезпечення, робочі проєктні групи відповідно до Положеннь (https://cutt.ly/pOk6AhP та https://cutt.ly/dOlqsbn)
які містять вимоги до групи заб./РПГ (до складу включаються працівники, які працюють за основним місцем роботи
та мають квал. відповідно до спец.). Згідно вимог, що визначені внутрішніми документами члени РПГ Сосненко О.В.
(сумісництво) та Іващенко М.М. (суміщення) мають кваліфікацію відповідно до спеціальності, проте лише частково
відповідають зазначеним вище внутрішнім вимогам, оскільки займають посади за сумісництвом/суміщенням.
Потребує також взаємоузгодження процедура призначення гаранта ОП (https://cutt.ly/pOk6AhP), (у п.7.4 зазначено,
що гарант ОП призначається гарантом та відповідає за реалізацію ОП). Поряд з тим, під час зустрічей ЕГ (1, 2, 3, 5) з
фокус групами аналізувався рівень відповідності членів РПГ заявленим вимогам внутрішніх документів, присутні
надавали відповіді щодо принципів якими керувались під час формування РПГ. Після проведення запланованих
зустрічей на сайті КФК СумДУ з’явився Наказ (від 03.11.2021 р., № 91) про внесення змін до складу РПГ в якому
зазначається, що з метою забезпечення дотримання вимог (кількісного та якісного складу РПГ ОП) вносяться зміни
до складу РПГ (https://cutt.ly/JOv2AoV), а саме: замість членів РПГ заявлених в ОП Сосненко О.В. та Іващенко М.М.
включено Весперіс С.З. та Валенкевич Л.П. (про що під час зустрічей ЕГ з фокус-групами учасники не згадували).
Така ситуація ставить під сумнів не тільки коректність/відповідність процедур формування РПГ ОП 2020-2021 р.
внутрішнім вимогам частково формалізує політику внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу в цілому.
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. Вищезазначене,
на думку ЕГ, можна вважати недоліком функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

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

Акредитація ОП “Менеджмент організацій” проводиться вперше, проте керівництво КФК Сум ДУ заявило про
готовність в подальшому реагувати на пропозиції/зауваження при перегляді ОП (в тому числі врахувати
зауваження/пропозиції надані ЕГ).

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

За результатами зустрічей експертної групи з керівником (є гарантом ОП), адміністративним та академічним
персоналом Відокремленого структурного підрозділу «Класичний фаховий коледж СумДУ», а також допоміжними
структурними підрозділами, роботодавцями та здобувачами вищої освіти, склалося враження започаткування
процесів єдності формування культури якості в академічній спільноті. З одного боку, будь-які процедури
внутрішнього забезпечення якості виконуються учасниками академічної спільноти організовано і дисципліновано,
підконтрольно вищим адміністративним органам, а з іншого – надмірний контроль та відсутність процедур
конкурсного працевлаштування і рейтингування академічного персоналу може пригнічувати академічну свободу і
стимули щодо самовдосконалення окремих педагогічних та науково-педагогічних працівників. У цьому напрямі
можна рекомендувати досвід кращих вітчизняних та зарубіжних практик щодо розуміння необхідності покращення
якості освіти на засадах демократичного та особистісного розвитку, академічної свободи спільноти коледжу.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

КФК СумДУ залучає роботодавців до аналізу структури й змісту освітньої програми, а також до ведення практик.

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

До слабких сторін можна віднести: невідповідність заявлених процедур перегляду та оновлення ОП фактичній
реалізації; значна частина ПРН за ОП 2020 р. змістовно не була забезпечена, що ставить під сумнів ефективність
процедур розробки, затвердження та реалізації ОП (підготовка за якою здійснювалась у 1 та 2 семестрах 2020-2021
р.), а також свідчить про часткову формальність їх дотримання, як частини внутрішньої політики забезпечення
якості вищої освіти; потребують взаємоузгодження процедури, механізми призначення гаранта ОП та реального
формування РПГ з вимогами визначеними у внутрішніх Положеннях, а також формування коректних процедур
реагування на виявлені недоліки у внутрішній політиці забезпечення якості; 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, що є невідповідністю Положення про систему забез. якості освітньої діяльності
фах. передвищої та вищої освіти ВСП КФК СумДУ (п.24 – публічність процедур оцінювання). Залучення здобувачів
до формування, оновлення та перегляду ОП, а також до процесів забезпечення якості ОП (як повноцінних
партнерів) реалізується лише частково і має переважно формальний характер; недостатня коректність питань
анкетування здобувачів щодо формування процедур моніторингу, внутрішнього забезпечення якості ОП;
інформація щодо процедур та механізмів внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності потребує
систематизації, консолідації та оприлюднення; відсутність прозорих процедур рейтингування академічного
персоналу. Рекомендовано: доопрацювати реальні механізми розробки, затвердження та реалізації ОП з позиції
підвищення ефективності їх реалізації та уникнення системних помилок (в тому числі в нормативних внутрішніх
документах); розробити критерії та процедури об’єктивного оцінювання НПП і ПП/керівного персоналу закладу, а
також прозорі/публічні критерії добору кадрів під час прийому на роботу у відповідності до внутрішніх Положень та
системи забез. якості освітньої діяльності КФК СумДУ; посилити обізнаність та поінформованість здобувачів, щодо
формування цілей ОП, ПРН, очікуваних компетентності, а розглянути можливості долучення їх як повноцінних
партнерів до усіх процесів забезпечення якості ОП; переглянути коректність та зміст анкет, залучивши здобувачів
вищої освіти до формування питань щодо моніторингу процедур внутрішнього забезпечення якості ОП;
консолідувати всю інформацію щодо забезпечення якості освітньої діяльності у тематичній рубриці на сайті
коледжу; забезпечити рейтингування академічного персоналу як базис для академічної свободи та стимулів щодо
самовдосконалення та формування системи якості у закладі.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень E
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

За результатами експертної оцінки визначено, що ОП «Менеджмент організацій» має відносний рівень
відповідності та узгодженості з якісним характеристикам за Критерієм 8 (достатній за підкритеріями 8.4, 8.6, 8.7 та
частковий за підкритеріями 8.1-8.3, 8.5). В основі існуючої системи забезпечення якості освіти передбачено чіткі
рівні організації, які можуть забезпечувати регламентовані процедури розроблення, затвердження, перегляду та
моніторингу ОП “Менеджмент організацій”, а сама система здатна забезпечувати якісну освіту, проте механізми
реалізації згаданих процедур носять переважно формальний характер, а неузгодженість окремих елементів ВЗЯО
призводить до помилок, недоліків та невідповідностей як вимогами внутрішніх документів так і вимогам
законодавства (ЗУ “Про вищу освіту” ст.16, п.2., п.п 3. ) за даним критерієм. Адміністративна модель
працевлаштування та оцінювання НПП стримує творчу активність та академічну свободу викладачів, а процедури та
механізми оцінювання, конкурсного працевлаштування і рейтингування персоналу потребують розробки та
оприлюднення. Наведені рекомендації сприятимуть покращенню культури якості в академічній спільноті коледжу.
Експертною групою прийнято наступне рішення: слабкі сторони та недоліки ОП «Менеджмент організацій» за
критерієм 8 можуть бути усунені протягом року; за критерієм 8 встановлено відповідність рівню Е.

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 акредитаційної експертизи ЕГ з’ясовано, що в 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, а саме: Положення про Класичний фаховий коледж СумДУ (https://cutt.ly/2OkkSe9); Положення про
організацію освітнього процесу в КФК СумДУ» (https://cutt.ly/YOgKwPW); Морально-етичний кодекс КФК СумДУ
(https://cutt.ly/sOkk7pc); Положення про академічну доброчесність у ВСП КФК СумДУ (https://cutt.ly/ZOklhwx);
Стратегічний план розвитку ВСП КФК СумДУ (https://cutt.ly/tOkWoXI); Положення про загальні збори трудового
колективу ВПС КФК СумДУ версія 01(https://cutt.ly/IOklnE1); Положення про стипендіальне забезпечення студентів
ВСП КФК СумДУ (https://cutt.ly/XOklUy5); Положення про переведення відрахування та поновлення здобувачів у
ВСП КФК СумДУ (https://cutt.ly/GOklLAT); Положення про порядок визнання результатів навчання здобутих у
неформальній освіті (https://cutt.ly/lOkl4LB); Положення про академічну мобільність (https://cutt.ly/kOkzf9E);
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності фахової передвищої та вищої освіти ВСП КФК
СумДУ (https://cutt.ly/1OkzWEp); Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій
у ВСП КФК СумДУ(https://cutt.ly/qOkxUT8); Положення про Раду з профілактики правопорушень у ВСП КФК
СумДУ (https://cutt.ly/uOkx1t4 ) та інші. Проте, неврегульованим і КФК СумДУ залишається питання об’єктивного
оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників/керівного персоналу закладу та оприлюднення
результатів таких оцінювань як персоналу який забезпечує освітній процес на рівні вищої освіти (ЗУ «Про вищу
освіту», ст.16, п.3), а також об’єктивності їх оцінювання під час прийому на роботу. Конкурсний відбір кадрів в КФК
СумДУ не передбачений (за виключенням посади директора коледжу), що ставить під сумнів об’єктивність,
прозорість та публічність таких процедур, певною мірою порушують права учасників освітнього процесу та не
відповідає законодавчим нормам (ЗУ «Про вищу освіту», ст.55, п.11; Ліцензійні умови провадження освітньої
діяльності п.23). Колективним договором ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ» передбачене преміювання та
вручення грамот за сумлінну працю, високий професіоналізм тощо, проте критерії та процедури за якими
оцінюються зазначені переваги наразі відсутні. Дана невідповідність була підтверджена ЕГ під час зустрічей з фокус-
групами (зустріч 2, 3, 5) і на думку ЕГ є недоліком за даним критерієм. ЕГ встановила, що більшість учасників
освітнього процесу ознайомлені з правами та обов’язками, частково дотримуються правил та процедур під час
реалізації ОП «Менеджмент». Інформація (за виключенням критеріїв об’єктивного оцінювання персоналу який
забезпечує освітній процес) знаходиться у вільному доступі на сайті ВСП КФК СумДУ.

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.

На офіційному сайті КФК СумДУ, проект з ОП «Менеджмент організацій» опублікований за наступним посиланням
(https://cutt.ly/COkcRYk ) з метою ознайомлення та отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених сторін
(стейкхолдерів). Пропозиції та зауваження можуть прийматись у розділі «Громадське обговорення» з вкладкою
«Відгуки щодо перегляду ОП», «Анкета для роботодавців» (https://cutt.ly/JOkvnia ). Результати обговорень,
процедури, моніторинг пропозицій/зауважень не представлені, тому відвідувачам сайту важко зрозуміти, що саме
було вже запропоновано іншими стейголдерами. Інструментарій сайту не дозволяє залишати публічні відгуки
стосовно даної ОП, а також оприлюднювати пропозиції від стейкхолдерів. Під час зустрічі із роботодавцями було
зазначено, що вони надають свої пропозиції через Google-форму, на засіданнях Експертної ради роботодавців
(інформація про діяльність цієї ради, її членів, результати роботи тощо на сайті відсутня) та під час особистого
спілкування з учасниками освітнього процесу. ЕГ ознайомилась з результатами анкетування, та встановила, що 83%
опитаних роботодавців) зазначили, що програма є актуальною (оцінили на «5»), а 17 % вказали, що в цілому
актуальна (оцінили на «4»), роботодавці залучалися до перегляду чи розробки ОП «Менеджмент». Дана інформація
також було підтверджено під час інтерв’ю з роботодавцями та практиками. Педагогічні та науково-педагогічні
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працівники підтвердили, що вони проінформовані про особливості ОП і мають вільний доступ до цієї інформації на
сайті КФК СумДУ. Пичик Анастасія (2 рік навчання за ОП) підтвердила свою залученість до перегляду ОП, проте
конткретизувати як саме вона долучилася не змогла. Під час зустрічі ЕГ зі здобувачами вищої освіти вони не змогли
відповісти на запитання про ОП (її зміст, функції, наповнення, розміщення, процедури долучення, заплановані
ПРН), що, на думку ЕГ, свідчить про низьку поінформованість переважної більшості здобувачів, щодо ОП та
процедур її оцінки, перегляду, вдосконалення.

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.

На офіційному веб-сайті КФК СумДУ представлена інформація ОП «Менеджмент» (https://cutt.ly/COkcRYk ), яка
включає в себе загальну інформацію: рівень вищої освіти, ступінь, що присуджують, галузь знань, спеціальність,
форма навчання, термін навчання, обсяг кредитів, форму атестації випускників, академічні права випускників,
працевлаштування випускників; характеристику освітньо-професійної програми: результати навчання, мету
програми, фокус ОП, особливості програми; перелік обов’язкових ОК та вибіркових ОК (перелік не представлений).
Інформація представлена в достатньому обсязі для інформування всіх заінтересованих сторін. Також представлені
силабуси обов’язкових ОК (https://cutt.ly/bOkUch9) за циклами, учасники освітнього процесу мають до них доступ.
Здобувачі підтвердили, що також ознайомлюються з інформацією про ОК, через платформу Moodle, та соц. мережі.
ЕГ встановила, що вся інформація стосовно ОП «Менеджмент організацій» є точною та достовірною, в повному
обсязі та своєчасно оприлюднена на сайті КФК СумДУ (за виключенням інформації щодо критеріїв об’єктивного
оцінювання персоналу який забезпечує освітній процес зазначеної в підкритерії 9.1).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Всі нормативні документи, які регулюють освітній процес є у вільному доступі на сайті КФК СумДУ, інформація, що
міститься в них чітка та зрозуміла. Інформація про ОП «Менеджмент організацій», подана в обсязі, достатньому для
інформування відповідних заінтересованих сторін.

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

Недоліками за даним критерієм можна вважати неврегульоване питання об’єктивного оцінювання науково-
педагогічних і педагогічних працівників/керівного персоналу закладу, відсутня процедура оприлюднення таких
оцінювань, не розроблені прозорі та публічні процедури забезпечення об’єктивного оцінювання персоналу під час
прийому на роботу; низька поінформованість переважної більшості здобувачів, щодо ОП, її змістового наповнення,
ПРН, процедур оцінки, перегляду, вдосконалення. Слабкою (проте не критичною, з врахуванням автономії закладу)
стороною – відсутність узагальненої інформації, стосовно зауважень та пропозицій від стейкхолдерів.
Рекомендовано: Визначити чіткі, зрозумілі критерії та процедури об’єктивного оцінювання науково-педагогічних і
педагогічних працівників/керівного персоналу закладу які забезпечують освітній процес за даною ОП; розробити
прозорі та публічні процедури які забезпечують об’єктивне оцінювання персоналу під час прийому на роботу і
відповідають вимогам законодавства; підвищувати поінформованість здобувачів, щодо ОП, її змістового
наповнення, ПРН, процедур оцінки, перегляду, вдосконалення; розглянути можливість розміщення у відкритому
доступі узагальненої інформації, стосовно зауважень та пропозицій від стейкхолдерів.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

За результатами експертної оцінки визначено, що ОП «Менеджмент організацій» має рівень відповідності та
узгодженості з якісним характеристикам за Критерієм 9 (достатній за підкритеріями 9.2-9.3 та недостатній за
підкритерієм 9.1). На офіційному сайті у вільному доступі розміщені необхідні нормативні документи які регулюють
освітній процес у КФК СумДУ. Учасники освітнього процесу переважно обізнані про свої права та обов’язки та
частково дотримуються їх під час реалізації освітньої програми. Враховуються пропозиції та рекомендації від
стейкхолдерів. Проте, процедури забезпечення об’єктивності під час оцінювання науково-педагогічних і
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педагогічних працівників/керівного персоналу закладу та оприлюднення результатів таких оцінювань, як
персоналу який забезпечує освітній процес на рівні вищої освіти, а також критерії об’єктивності їх оцінювання під
час прийому на роботу потребують розробки та впровадження з боку КФК СумДУ протягом року. Експертною
групою прийнято наступне рішення: слабкі сторони та недоліки ОП «Менеджмент організацій» за критерієм 9
можуть бути усунені протягом року; за критерієм 9 встановлено відповідність рівню Е.

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.

не застосовується

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

не застосовується

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).

не застосовується

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.

не застосовується

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

не застосовується

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.

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується
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Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

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.

Експертна комісія відмічає, що під час дистанційної акредитаційної експертизи у ВСП Класичний фаховий коледж
Сумського державного університету за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій» початкового
рівня (короткого циклу) молодший бакалавр гарантом ОП на запит ЕГ вчасно надавалися всі необхідні документи та
матеріали, як підтверджують, доповнюють або уточнюють задекларовані у відомостях про самооцінювання ОП
положення. За повного сприяння гаранта ОП, керівництва закладу, адміністративного та сервісного персоналу,
стейкхолдерів експертами було проведено всі заплановані зустрічі відповідно до програми дистанційної роботи
експертної групи. В цілому ОП справляє позитивне враження з урахуванням перспективи її реалізації та
актуальності, проте виявлені недоліки (помилки, невідповідності та неузгодженості у внутрішніх документах,
часткова формалізація окремих процедур ВЗЯО, або їх відсутність) за окремими підкритеріями хоча і не носять
критичного характеру є певною мірою систематичними, потребують доопрацювання. До прикладу: інформація
подана у ВСО (п.6. про інші ОП за відповідною спеціальністю) містить перелік ОП за різними рівнями вищої освіти
(від початкового до третього) за спеціальністю, які насправді в КФК Сум ДУ не реалізуються. Поряд з тим, визначені
слабкі сторони та недоліки, на думку ЕГ, можуть бути усунені протягом року.

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

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми E

Критерій 9. Прозорість та публічність E

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
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За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є умовна (відкладена) 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

Вдовічена Ольга Геннадіївна

Члени експертної групи

Колодійчук Володимир Анатолійович

Віннікова Еліна Олександрівна
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