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2021-2022 н. р. 

3. Різне 

 

 ВИСТУПИЛИ: 

1. Доповіді гарантів ОП "Досвід гарантів у процесі акредитації ОП за рівнями 

ВО": 

ММФ - завідувач кафедри геометрії та алгебри Пипка О.О. 

1) Формальна частина: 

 ОП Середня освіта (Математика) 

 12.12.2019-14.12.2019 – робота експертної групи у ДНУ 

 склад: 

 Жирова Тетяна Олександрівна (канд. пед. наук, старший викладач, Київський 

національний торговельно-економічний університет) 



 Махомета Тетяна Миколаївна (канд. пед. наук, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини) 

 Запорожець Антон Сергійович (здобувач вищої освіти, Черкаський 

національний університет імені Богдана Хмельницького) 

 результати: 

 експертна група – за всіма 9-ма критеріями оцінка В 

 галузева експертна рада – залишили оцінки В 

 остаточне рішення НАЗЯВО – акредитація до 28.01.2025 

2) Підготовка до акредитації: 

 підготовка документації у співпраці з НМВ та деякі питання з НВ 

 проблема № 1 – не всі підрозділи університету сприяли підготовці до 

акредитації 

 проблема № 2 – робочі програми з інших факультетів 

 позитивний момент – експерти завчасно повідомили про перелік деяких 

документів, які вони будуть перевіряти 

3) Під час роботи експертної групи в ДНУ. 

 працювали згідно графіку 

 не всі викладачі були готові до зустрічі та бесіди з експертами – неналежна 

підготовка 

 резервну зустріч доцільно за можливості організувати так і запросити зі свого 

боку тих, щоб вирівняти проблемні моменти 

 необхідна велика кількість підтверджуючих документів (протоколи і т. д.) 

4) Після роботи експертної групи в ДНУ. 

 низка зауважень по наповненню сайту ДНУ, відсутності деяких положень або 

висвітлення в них деяких питань тощо 

 низький рівень анкетувань, досвід вітчизняних та закордонних ЗВО, зокрема з 

переліку освітніх компонент 

Що вже зроблено з ОП, зокрема разом з НМВ: 

 удосконалена структурно-логічна схема ОП 

 «оновлена» вибіркова частина ОП 

 оптимізовано практичну підготовку здобувачів 

 зміщений акцент з «вищої математики» до «шкільної математики» 

 збільшена кількість кредитів на компоненти методичного спрямування 

 збільшена кількість наукових публікацій педагогічного спрямування 

 налагоджена підтримка роботи сайту факультету 

 троє на ММФ отримали або отримують освіту за даною ОП 

 

ХФ - завідувачка кафедри харчових технологій Кондратюк Н.В. 

Щодо акредитації ОПП за першим та другим ОР спеціальності 181 Харчові 

технології, повідомляю: 



Перед Членами Ради ЗЯВО ДНУ та перед гарантами ОПП за іншими 

спеціальностями, що планують проходити акредитації у наступних роках було 

висвітлено питання специфічності проходження експертизи ОПП, порівняно та 

повідомлено про переваги та недоліки форм проведення експертизи у 

дистанційному та очному режимах; надано пропозиції щодо спілкування з 

експертами та принципами і технічними засобами оперативної підготовки та 

надання затребуваної ними інформації. Було переглянуто низку зауважень від 

експертів ЕГ та ГЕР і надано пропозиції щодо відповідей на зауваження. 

Проінформовано аудиторію з приводу складання відомостей самооцінювання, 

наведено приклади організації контенту сайту кафедри, спілкування зі 

стейхолдерами на момент проведення акредитаційної експертизи та під час 

підготовки до неї. Надано відповіді на запитання аудиторії з приводу 

розбіжності експертиз за першим та другим освітніми рівнями, підкреслено 

необхідність єдності колективу усієї кафедри, закцентовано увагу на кадровому 

складі, надано рекомендації щодо активізації академічної мобільності, 

анкетування здобувачів вищої освіти і роботодавців у питаннях обізнаності 

ОПП, а саме її цілей, фокусу та унікальності. 

 

БЕФ – завідувачка кафедри біохімії та фізіології Ушакова Г.О. 

Процедура акредитації ОНП Біологія за спеціальністю 091 Біологія для 

здобувачів третього (PhD) рівня розпочата була у травні 2021 р. Зустрічі з 

Експертною групою відбулися з 07 по 09 червня 2021 року в он-лайн режимі.  

Головне для проходження цієї процедури це підготовчий етап, і це командна 

робота. Ми розпочали підготовку за рік, проводили семінари, круглі столи 

засідання кафедр, НМР та Вченої ради факультету, де разом із здобувачами 

(аспірантами), із стейкхолдерами постійно обговорювали всі складові ОНП 

Біологія. Головні протоколи цих зустрічей висвітлювали на сайті факультету, 

там же для здобувачів розміщена інформація про затвердження їх тем наукової 

складової, результати атестацій, головні положення щодо академічної 

доброчесності, робочі програми. Важлива річ – участь самих  аспірантів, щоб 

вони добре були освідченні з питань кожного критерію самооцінки ОНП. Я 

дуже вдячна нашим аспірантам за їх активну позицію, за допомогу під час 

роботи ЕГ, підготовку відео матеріалів, оновлення інформації на сайті, відповіді 

на всі запитання ЕГ. Ми вдячні всім структурним підрозділам університету, які 

були залучені до зустрічей з ЕГ та підготовки до акредитації. Без злагодженої 

командної роботи один гарант нічого не зробить.  За результатами проходження 

акредитації є декілька питань, над якими ще треба попрацювати на майбутнє: 



1) Посилити відповідальність викладачів з інших факультетів щодо 

надання інформації та робочих програм до акредитації; 

2) Постійно виникає питання, чому Робоча програма, а не сілабуси. 

Відповідно до діючого Положення про освітню діяльність  у нас Робочі 

програми. У разі підготовки сілабусів, треба прийняти загальну форму для 

університету та запропонувати зміни до Положення. У цьому напрямку також 

велике питання стосовно НМКД? ЕГ та ГЕР вважають це застарілою формою. 

3) Як завжди багато питань торкалися якості освіти та як ми її 

забезпечуємо. Під час роботи ЕГ та ГЕР всі ці питання професійно 

обговорювалися. Нажаль, на рівні Національного агентства бажають чути 

тільки відповідального за якість освіти на університетському рівні або ректора 

ЗВО. І це питання ключовим чином торкається тих ОНП (або ОП), які 

отримують або високу оцінку «взірцево» або «умовно». У нашому випадку 

робота з ЕГ та ГЕР була не легкою, багато додаткових документів треба було 

швидко сканувати та  надсилати, але вся робота була професійна, коректна, 

обґрунтована. На рівні НА  претензійно не хотіли затверджувати високу оцінку, 

надану ЕГ та ГЕР. Такий підхід повністю вбиває мотивацію отримувати оцінку 

«А». 

4) Для полегшення пошуку нових або змінених ОНП (або ОП), які 

обговорюються, на сайті ДНУ бажано надавати лінки з обговорення до рубрики 

Освітні програми, бо експерти дивляться ОП і не знаходять де нові на 

обговорені. 

5) Для обговорення ключових позицій акредитацій в ЗВО та сучасних 

трендів у цьому напрямку бажано проводити більше власних тренінгів, круглих 

столів, може в рамках конференцій, що вже заплановані, із залученням 

представників НА. 

 

2. Зміни до освітньої програми (ОП) «Науки про Землю» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність 103 «Науки про Землю», на 

2021-2022 н. р. – доповідач Олеся БОНДАР: 

1. Перенести вивчення дисципліни ОК 2.9 «Структурна геологія та 

геокартування», яка викладається в 2 і 3 семестрах, повністю у 3 семестр через 

доцільність її вивчення в одному блоці з іншими дисциплінами геологічного 

спрямування згідно зі структурно-логічною схемою послідовності вивчення 

освітніх компонент; 

2. Здійснити перерозподіл кредитів між компонентами: обсяг дисципліни  

ОК 2.8 «Дистанційне зондування Землі» збільшити з 5 до 6 кредитів; обсяг 

дисципліни ОК 2.12 «Геологія родовищ корисних копалин» зменшити з 5 до 4 

кредитів. Обґрунтування: зміст дисципліни ОК 2.8 розширено у зв’язку з 

необхідністю викладання нового матеріалу щодо сучасних аерокосмічних 

методів для вивчення земної кори та покладів корисних копалин. 



Внесення змін запропоновано стейкхолдером Грабовець О.М. (доцент 

кафедри інженерної геології і геотехніки Придніпровської академії будівництва 

і архітектури) та обговорено на розширеному засіданні кафедри наук про Землю 

(протокол № 2  від 09.09.2021). 

 
 УХВАЛИЛИ: 

1. Прийняти до уваги досвід гарантів освітніх програм, що пройшли 

акредитацію. Звернути увагу на проблемні питання та посилити співпрацю між 

факультетами. 

2. Рекомендувати до затвердження вченою радою ДНУ зміни до освітньої 

програми (ОП) «Науки про Землю» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти, спеціальність 103 «Науки про Землю», на 2021-2022 н. р 

 

 

Результати голосування: 

«За» – 8; 

«Проти» – немає; 

«Утримались» – немає. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Головуючий на засіданні, 

Голова Ради       Дробахін О.О. 

 

Секретар засідання      Лисиченко О.В. 

 

 


