
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова

Освітня програма 37394 Публічне управління та адміністрування

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

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 Харківський національний університет міського господарства імені
О.М. Бекетова

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 37394

Назва ОП Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування

Cпеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Алейнікова Олена Володимирівна, Осьмак Антон Сергійович, Заїка
Олена Вікторівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 01.06.2021 р. – 03.06.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://mmgh.kname.edu.ua/images/PhD/281/4.pdf

Програма візиту експертної групи https://www.kname.edu.ua/images/Files/Upravlinnya_ta_struktura/076/
%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%
D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D
0%B0.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування», яка реалізується в Харківському
національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова, є актуальною, має високопрофесійне кадрове
забезпечення, сучасну матеріально-технічну базу реалізації. Цілі ОНП відповідають положенням Стратегічного
плану Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 2021-2025. Для
організації дистанційного навчання використовується платформа дистанційної освіти MOODLE, що дозволило
забезпечити освітній процес в умовах карантину. Загалом ОНП відповідає критеріям оцінювання якості освітньої
програми з недоліками, що не є суттєвими.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Викладання окремих ОК забезпечує набуття здобувачами освіти soft skills, структура ОНП є логічною, що дозволяє
досягти цілей та програмних РН, що відповідають заявленим цілям програми. Чіткість, зрозумілість і
загальнодоступність Правил прийому на навчання до аспірантури на ОНП “Публічне управління та
адміністрування”, що не містить дискримінаційних положень. Повний комплект зразків документів та
інформаційної підтримки щодо вступу у ЗВО на третій (освітньо-науковий) рівень розміщено на сторінці Вступ до
аспірантури сайту ХНУМГ ім. О.М.Бекетова. Внутрішніми нормативними документами регламентовано порядок і
процедури визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті, а також в інших ЗВО
під час академічної мобільності, враховуючи інтереси здобувачів вищої освіти. Успішне застосування викладачами
форм і методів навчання, що відповідають вимогам студентоцентрованого підходу. Наявність діючої платформи
Moodle. Прозора та зрозуміла процедура конкурсного відбору викладачів. НПП, які задіяні на ОНП мають
відповідну цілям і програмним РН професійну та академічну кваліфікацію, коло наукових інтересів та досвід.
Викладачі мають публікації у наукометричних базах Scopus та Web of Science. Дієвий механізм рейтингування,
стимулювання професійного розвитку науково-педагогічних працівників ЗВО (соціально-орієнтована політика
керівництва ЗВО). Ефективне використання системи Moodle в забезпеченні навчального процесу. Розвинуті
фінансові та матеріально-технічні ресурси Університету. Чітко унормована політика і процедури вирішення
конфліктних ситуацій. Наукова діяльність аспірантів загалом відповідає напрямам досліджень наукових керівників.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Рекомендовано при вступі до аспірантури ввести етап презентації вступником опису своїх наукових намірів у формі
дослідницької пропозиції з метою оцінки ЗВО можливості ОНП надати належне наукове керівництво
запропонованій дослідницькій діяльності аспіранта після вступу; створити сторінку «Міжнародні науково-
комунікативні заходи та Програми академічної мобільності» на сторінці Аспірантури та докторантури сайту ХНУМГ
імені О.М. Бекетова у формі плану-графіку на навчальний рік задля системного планування та оперативного
надання інформації здобувачам вищої освіти у вільному доступі. Недостатнє використання потенціалу
інтернаціоналізації ЗВО для навчання та наукових досліджень за ОНП. ЕГ рекомендує залучити здобувачів до
міжнародних академічних обмінів, наукового стажування та спільних досліджень. Рекомендовано поновити
залучення вітчизняних та сприяти організації візитів закордонних професіоналів-практиків та експертів з галузі до
проведення гостьових лекцій. Недостатня структурованість сайту університету, складність пошуку інформації.

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.

У ОНП сформульована її мета, яка корелюється зі «Стратегічним планом Харківського національного університету
міського господарства імені О.М. Бекетова 2021-2025» (https://bit.ly/3v3gVEt). Відповідність цілей ОП місії та
стратегії ЗВО була чітко ідентифікована під час спілкувань на відеоконференціях, запланованих в програмі
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акредитації з керівництвом Університету, гарантом, які підтвердили, що всі вони чітко розуміють місце ОНП в
стратегії та тактиці розвитку ЗВО, наполегливо працюють над її розвитком.

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

До формулювання цілей та програмних результатів навчання залучені стейкхолдери: роботодавці, шляхом
запрошення їх на засідання кафедри при плануванні змін до ОНП та здобувачі вищої освіти шляхом проведення
регулярного опитування здобувачів вищої освіти (результати опитування представлені на сайті:
https://bit.ly/357rFqB). Роботодавці та академічна спільнота брала безпосередню участь в формуванні цілей та
програмних результатів навчання, що випливає з їх рецензій та відгуків, онлайн-зустрічей з стейхолдерами
(роботодавцями, представниками академічної спільноти). Здобувачі під час зустрічі засвідчили те, що ознайомлені з
ОНП. Роботодавці підтвердили, що цілі та програмні результати ОП узгоджені з їхніми вимогами до професійних
якостей кадрів у сфері публічного управління, враховують потреби ринку праці, а напрями наукових тем
відповідають потребам регіонального розвитку. Також під час зустрічей, всіма групами стейкхолдерів, було
відзначено результат врахування їх рекомендацій щодо необхідності введення науково-педагогічної практики, як
складової освітньо-наукової програми (до березня 2021 року практична підготовка не здійснювалася).

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.

Програмні результати навчання за ОНП враховують сучасні тенденції розвитку публічного управління та
адміністрування. Всі програмні результати навчання (ПРН1–ПРН19) забезпечується освітніми компонентами
включеними до обов’язкової складової освітньої програми (ОК1–ОК8). Відповідність освітньої програми предметній
області забезпечується обов’язковими освітніми компонентами: «Державна інформаційна політика», «Правова
регламентація публічного управління та адміністрування», «Комунікації в публічному управлінні» та вибірковими
дисциплінами (ВК2–ВК6), зокрема: «Публічна служба», «Соціальна та гуманітарна політика органів місцевого
самоврядування», «Система органів публічної влади в Україні», що сприяють формуванню
галузевого/регіонального аспекту ОНП. При зустрічі з гарантом та стейкхолдерами підтверджено, що в процесі
формування ПРН враховано досвід Національної академії державного управління при Президентові України,
Національного університету «Львівська політехніка», університетів США, Німеччини, Польщі, що здійснюють
підготовку докторів філософії у сфері управління та адміністрування.

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.

За відповідною спеціальністю та рівнем освіти затверджений стандарт відсутній. Результати навчання ОП
відповідають визначеним в НРК вимог до знань та умінь\навичок.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

До розробки та перегляду ОП залучені представники роботодавців та здобувачів вищої освіти. ОНП впроваджує
передовий досвід підготовки докторів філософії, як вітчизняних, так і зарубіжних університетів з урахуванням
специфіки досліджень наукових керівників, які здійснюють підготовку аспірантів за цією ОНП.

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

Рекомендовано переглянути цілі та програмні результати навчання в частині розширення використання іноземних
мов в освітньому процесі, з метою забезпечення актуальних компетентностей здобувачів вищої освіти та сприянню
умов для більшої їхньої залученості до міжнародних стажувань.
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Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Враховуючи узгодженість за всіма підкритеріями критерію 1, керуючись принципом урахування контексту та
підходом, орієнтованим на удосконалення, освітня програма та освітня діяльність за цією програмою відповідають
Критерію 1 з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).

Загальний обсяг освітньої складової ОНП – 45 кредитів ЄКТС, що відповідає вимогам до навчального навантаження
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, визначеним част.6 статті 5 Закону України «Про вищу освіту» з
нормативним строком підготовки доктора філософії 4 роки (стандарт вищої освіти відсутній), з яких 12 кредитів
ЄКТС (25%) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти. Зазначаємо, що ОНП за змістом
включає 4 компоненти, що забезпечують набуття: глибинних знань із спеціальності – 12 кредитів ЄКТС;
загальнонаукових (філософських) компетентностей – 4 кредити ЄКТС; набуття універсальних навичок дослідника –
11 кредитів ЄКТС; мовних компетентностей – 6 кредитів ЄКТС. Такий розподіл відповідає п. 27 Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (Постанова КМУ No261 від 23.03.2016).

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.

Освітня програма (https://mmgh.kname.edu.ua/images/PhD/281/11205.pdf) має чітку структуру і складається з
обов’язкових та вибіркових освітніх компонент. Блок обов’язкових дисциплін ОНП складається з циклу загальної (4
освітніх компоненти) та професійної підготовки (4 освітніх компоненти). Перелік вибіркових освітніх компонент
поданий у вигляді Додатку до ОНП (https://mmgh.kname.edu.ua/images/PhD/281/1.1.pdf) і складається з 6
професійноорієнтованих дисциплін і лише однієї освітньої компоненти з каталогу курсів інших ОНП третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти, що певним чином обмежує можливості здобувачів вищої освіти при
формуванні індивідуальної траєкторії розвитку. Вивчення дисциплін циклу загальної підготовки передує
опануванню дисциплін професійного спрямування: «Комунікації в публічному управлінні», «Державна
інформаційна політика», «Правова регламентація публічного управління та адміністрування», що викладаються у
III–му семестрі і підтверджують забезпечення ПРН1, ПРН2, ПРН17–19. Під час зустрічей, всіма групами
стейкхолдерів, було відмічено результат врахування їх рекомендацій щодо необхідності введення науково-
педагогічної практики, як складової освітньо-наукової програми (до березня 2021 року практична підготовка не
здійснювалася). Гарантом програми, на зустрічі, було надано пояснення, що аспіранти, навчаючись, мали
відповідну педагогічну практику, працюючи за фахом. IV-ий семестр відведено на опанування вибіркових
компонент, обсягом 12 кредитів ЄКТС (25% від загального обсягу). Відповідно до розподілу обсягу (у кредитах ЄКТС)
за обов’язковими та вибірковими освітніми компонентами спостерігається поступове їх збільшення, від 6 до 16
кредитів ЄКТС з І до ІV семестру відповідно (І рік навчання – 17 кредитів ЄКТС, ІІ рік навчання – 28 кредитів ЄКТС).
Наведена в ОНП логіка підтверджена навчальним планом. За результатами проведеного аналізу змісту освітньо-
наукової програми можна стверджувати, що її освітні компоненти є логічно взаємопов’язаними та в сукупності
дають можливість досягти заявлених цілей і програмних результатів навчання.

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

Гарантом програми зазначено зорієнтованість освітньо-наукової програми на відповідний проєкт Стандарту вищої
освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування для третього (освітньо-наукового) рівня вищої
освіти. Всі програмні результати навчання (ПРН1–ПРН19) забезпечується освітніми компонентами включеними до
обов’язкової складової освітньої програми (ОК1–ОК8). Відповідність освітньої програми предметній області
забезпечується обов’язковими освітніми компонентами: «Державна інформаційна політика», «Правова
регламентація публічного управління та адміністрування», «Комунікації в публічному управлінні» та вибірковими
дисциплінами (ВК2–ВК6), зокрема: «Публічна служба», «Соціальна та гуманітарна політика органів місцевого
самоврядування», «Система органів публічної влади в Україні», що сприяють формуванню
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галузевого/регіонального аспекту освітньо-наукової програми. За результатами зустрічі зі стейкхолдерами
(роботодавцями, представниками академічної спільноти) з’ясовано необхідність перенесення ВК3 «Теоретичні
засади розроблення і функціонування механізмів публічного управління та адміністрування» до обов’язкової
складової ОНП.

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

У ЗВО передбачені умови для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти, що
регламентується Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук
шляхом урахування дослідницьких інтересів при обранні теми наукового дослідження, вибору освітніх компонент
вибіркової складової (із запропонованого переліку) протягом двох місяців із дня зарахування та внесення їх до
індивідуального навчального плану аспіранта, як зазначено у Відомостях про самооцінювання і знайшло
підтвердження серед здобувачів вищої освіти у період роботи відповідної фокус-групи та наданих додаткових
документах. Слід зауважити, що організаційне забезпечення обрання дисциплін сконцентровано на випусковій
кафедрі. З переліком вибіркових дисциплін аспіранти мають можливість ознайомитися на сторінці ОНП «Публічне
управління та адміністрування» за п.15. Робочі програми освітніх компонент. Розробку Силабусів навчальних
дисциплін, як було відмічено начальником навчально-методичного відділу, передбачено не було, за відсутності
такої необхідності, у зв’язку із практично повною відповідністю Робочої програми навчальної дисципліни даному
документу. Фактична процедура обрання вибіркових освітніх компонент передбачає консультацію з науковим
керівником, після узгодження з яким, дисципліни вносяться до індивідуального навчального плану аспіранта.
Згідно п. 4.1.15. Положення (https://cutt.ly/wbR8NeJ) аспіранти «…мають право обирати навчальні дисципліни, що
пропонуються для інших рівнів вищої освіти і пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження», що не повною
мірою корелюється із Додатком до ОНП. Під час проведення зустрічей з різними фокус-групами було підтверджено
факт невідповідності зазначеної ВК7 Додатку до ОНП (Вибір ОК з каталогу курсів інших ОНП третього освітньо-
наукового рівня вищої освіти), ВК7 Навчального плану ОНП (Вибір ОК з каталогу курсів інших ОП рівня магістра
або третього освітньо-наукового рівня вищої освіти) і відповідного Положення, що певним чином обмежує
аспірантів у можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії. Також, з’ясовано відсутність у п.2.2.
«Структура освітніх компонент за семестрами» ОНП, загального блоку варіативних компонент, з чим погодилася
гарант програми. При роботі у фокус-групі, завідувачем аспірантури і докторантури було акцентовано увагу на
можливості вивчення аспірантами і позакредитних навчальних дисциплін протягом І–ІІІ років навчання, але за
причини низької активності та суміщенні професійної діяльності з освітнім процесом, аспіранти не використовують
весь ресурсний потенціал ЗВО, включаючи можливості академічної мобільності. Науково-педагогічними
працівниками, під час зустрічей, була також відмічена існуюча практика орієнтації вибору завдань самостійної
роботи відповідно до тематики наукових досліджень аспірантів.

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

При формуванні освітньо-наукової програми з 2021року було передбачено науково-педагогічну практичну
підготовку у якості освітньої практично орієнтованої компоненти обов’язкового циклу дисциплін (ОК5), що сприяє
отриманню необхідних практичних навичок здобувачами вищої освіти (до березня 2021 року практична підготовка
не здійснювалася), за результатами опитування стейкхолдерів, як було зазначено гарантом програми, та
підтверджено зустрічами з науково-педагогічними працівниками, адміністративним персоналом, роботодавцями і
аспірантами. Науково-практична підготовка забезпечує як загальні такі фахові компетентності зі спеціальності
(ЗК3, ЗК4, ЗК11, ФК1, ФК2), зокрема такі як: «здатність застосовувати сучасні підходи до організації та проведення
різних видів аудиторної та поза аудиторної навчальної діяльності студентів», «здатність здійснювати науково-
педагогічну діяльність у сфері вищої освіти». Під час проведення зустрічей, стейкхолдерами підтверджено їх
активну участь в обговоренні змісту ОНП, практичної підготовки (на засіданні кафедри в дистанційному режимі,
шляхом опитування) та, зокрема, у практичному впровадженні результатів наукових досліджень аспірантів
(аспірантка Лях Ю.І.). Як перспектива, планується одночасне проходження практичної підготовки, як на базі
Університету так і в іншому ЗВО (організації, установі) в межах підписаних Угод.

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

Успішне здійснення професійної діяльності випускника за даною ОНП «Публічне управління та адміністрування»
обумовлене через формування у здобувачів вищої освіти соціальних навичок (лідерство, здатність до комунікації,
креативність, відповідальність, здатність до критичного мислення, вміння вирішувати конфлікти, працювати в
команді тощо) відповідними дисциплінами ОНП, під час науково-педагогічної практики та підготовки до захисту
дисертаційного дослідження, що відповідає поставленим цілям програми. Так, при опануванні ОК2.Управління
науковими проектами, ОК4. Історія і філософія науки передбачено формування soft skills через ЗК9. «Здатність
працювати у великій науковій групі, ставитися із повагою до національних та культурних традицій, способів роботи
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інших членів групи, розуміючи відповідальність за результати роботи…»), в ОК8. Комунікації в публічному
управлінні закладено ЗК 15. «Здатність ефективно спілкуватися із спеціальною та загальною аудиторіями…». Це
знайшло підтвердження і в результатах анкетування, де були названі відповідні ОК, опрацювання яких дає здатність
працювати в команді, використовуючи навички міжособистісної взаємодії
(https://mmgh.kname.edu.ua/images/PhD/281/I_PhD_2020.pdf). Необхідно відмітити, що ЗВО має свою системну
політику розвитку soft skills як здобувачів вищої освіти, які займають активну життєву позицію, щодо організації
освітнього процесу, наукової роботи, вирішення соціально-побутових питань так і науково-педагогічних
працівників шляхом сприяння професійному розвитку, підвищенню кваліфікації відповідно до дієвої системи
рейтингування в ЗВО, морального/матеріального заохочення, що засвідчено під час роботи фокус-груп ректором
ЗВО, Головою ради Молодих учених та науково-педагогічними працівниками випускової кафедри.

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

Професійний стандарт підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю
281 «Публічне управління та адміністрування» відсутній.

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.

Реальний обсяг навантаження здобувачів вищої освіти визначається згідно Положення про організацію освітнього
процесу в ХНУМГ імені О.М.Бекетова (https://cutt.ly/7tYQMjk) та є унормованим. Освітня складова передбачена на
перших двох роках навчання відповідно до ОНП, але потребує узгодження з навчальним планом і графіком
освітнього процесу з метою приведення у відповідність до наведеної в ОНП Структурно-логічної схеми за роками
навчання (семестрами). Загальний обсяг освітньої складової, за словами гаранта ОНП, зменшено з 60 до 45 кредитів
ЄКТС, як результат врахування рекомендацій попередніх експертних груп з акредитації освітніх програм
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Аналіз розподілу годин за видами аудиторних занять
(лекція/практика), засвідчив, що розподіл є практично рівномірним. Виключення складають дисципліни: ОК1.
Академічна та наукова англійська мова, ОК2. Управління науковими проєктами та ОК4. Історія і філософія науки, в
яких перевага віддається практичному спрямуванню набуття компетентностей (від 65 до 73% аудиторного часу), що
обумовлено специфікою змісту освітніх компонент та відображено у Робочих програмах навчальних дисциплін.
Процедура опитування здобувачів вищої освіти організована і проводиться за власної ініціативи гаранта і
випускової кафедри, про що було повідомлено під час проведення зустрічей, та змістовно є комплексною,
охоплюючи різні аспекти процесу забезпечення якості освіти. Результати відповіді на запитання щодо розподілу
часу на самостійну роботу розподілилися наступним чином: 87,7% – «часу достатньо для опрацювання завдань» і
14,3% – «ні, завдань, забагато». Виявлення відповідних проблемних аспектів залишилися поза увагою,
сконцентрувавшись тільки на доцільності використання системи дистанційного навчання Moodle під час
самостійної роботи (https://mmgh.kname.edu.ua/images/PhD/281/I_PhD_2020.pdf). Результати опитування
заслуховуються на засіданнях кафедри, науково-методичної ради, обговорюються і приймаються відповідні
рішення. Водночас, аспіранти на фокус-групі, ствердно зазначили про достатню кількість часу відведеного на
самостійну роботу, що свідчить про достатню кількість аудиторного навантаження для формування програмних
результатів навчання.

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.

ОНП «Публічне управління та адміністрування» підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої
освіти не передбачає навчання за дуальною формою освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ОНП «Публічне управління та адміністрування» в цілому відповідає Критерію 2: має збалансовану відповідно
вимогам Закону України «Про вищу освіту» структуру та перелік освітніх компонентів, що включені в освітню
програму. Відбулося оновлення змісту та структури ОНП з урахуванням пропозицій стейкхолдерів. Викладання
окремих ОК забезпечує набуття здобувачами освіти soft skills, структура ОНП є логічною, що дозволяє досягти цілей
та програмних РН, що відповідають заявленим цілям програми.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.

1. У п.2.2. «Структура освітніх компонент за семестрами» ОНП (ІV семестр) відсутній блок варіативних освітніх
компонент (ВК1 – ВК3), що потребує доповнення задля приведення у відповідність до п. 2.1. «Перелік компонент
освітньої програми». 2. ВК7 в редакції Навчального плану ОНП не відповідає редакції ВК7 Додатку до ОНП
«Публічне управління та адміністрування», що потребує взаємної кореляції. 3. Графік освітнього процесу
Навчального плану не узгоджений зі Структурно-логічною схемою наведеною в ОНП за роками навчання
(семестрами), що потребує доопрацювання з додатковим виокремленням науково-практичної складової. 4. ЕГ
рекомендує: � не зазначати назви дисциплін варіативної складової, залишивши тільки три позиції (по 4 кредити
ЄКТС, що відповідає 25% від загального обсягу) та викласти у редакції: «Дисципліна вільного вибору здобувача
вищої освіти». � уточнити механізм формування індивідуальних освітніх траєкторій, чітко прописавши процедуру
та терміни обрання дисциплін за вибором здобувача вищої освіти із наданням доступу до переліку вибіркових
освітніх компонентів за спеціальностями Університету. � оприлюднити на сторінці кафедри (відповідної ОНП)
інфографіку результатів опитування стейкхолдерів та провести аналіз отриманих результатів.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Враховуючи відповідність обсягу освітньо-наукової програми та окремих ОК вимогам законодавства, логічність та
послідовність вивчення дисциплін, що сприяє досягненню заявлених цілей і програмних РН; процедуру оновлення
змісту ОНП згідно пропозицій стейкхолдерів; можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії
здобувачами вищої освіти можна зробити висновок щодо належного рівня відповідності представленої освітньо-
наукової програми за якісними характеристиками. Зазначені недоліки та рекомендації щодо їх усунення можуть
бути враховані в найближчий термін.

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.

За результатами проведеного аналізу Правил прийому на навчання до аспірантури та докторантури ХНУМГ імені О.
М. Бекетова в 2021 році, оприлюднених на офіційному веб-сайті
https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2021/Правила_прийому_2021_року_асп_1.pdf можна відмітити чітко
визначену процедуру прийому, зміст, форму та строки подання документів і не містять дискримінаційних положень.
Підготовка здобувачів вищої освіти за ОНП «Публічне управління та адміністрування» відбувається як за
державним замовленням (Малюхова Ю.І.), так і за контрактною формою навчання (Колінько М.В., Малюхов О.С.,
Хомайко К.О., Кошляк І.І.). Програму вступних випробувань (https://mmgh.kname.edu.ua/images/PhD/281/221.pdf)
розроблено в межах вимог ОП «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої
освіти» і затверджено Головою приймальної комісії ХНУМГ імені О. М. Бекетова в грудні 2020 року. На сторінці
«Вступ до аспірантури» (https://ipkvk.kname.edu.ua/index.php/uk/aspirantura/vstup-do-aspirantury) сайту ЗВО
наведено всю необхідну вступнику інформацію, що містить: перелік обов1язкових документів зі зразками; вартість
навчання; строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору й зарахування до аспірантури; контактну
інформацію; Програми вступних іспитів за спеціальностями; склад предметних комісій тощо.

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

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури ХНУМГ імені О. М. Бекетова в 2021 році враховують
особливості освітньо-наукової програми. Зокрема, у п. 4.4 Правил прийому, серед вимог, щодо переліку документів,
які необхідно подати вступнику, йдеться про список опублікованих наукових праць і винаходів. П.5.2., 5.3 Правил
прийому визначено форми вступних випробувань (фахового іспиту із спеціальності (в обсязі навчальної програми
освітнього рівня магістра, яка відповідає обраній вступником науковій спеціальності)
https://ipkvk.kname.edu.ua/images/files/Аспірантура/Вступ_до_аспірантури/програми_вступних_випробувань/281.
pdf; з англійської мови
https://ipkvk.kname.edu.ua/images/files/Аспірантура/Вступ_до_аспірантури/програми_вступних_випробувань/Про
грама_вступних_іноз.pdf і додаткового вступного випробування (для вступників з інших спеціальностей)
https://ipkvk.kname.edu.ua/images/files/Аспірантура/Вступ_до_аспірантури/дод._вступні_випробування/281_дод.p
df. Також, п.6.3 Правил прийому предбачено нарахування додаткових балів (від 5 до 30) для вступників за навчальні
та наукові досягнення, що дає можливість оцінити потенціал вступника, зорієнтованого у науковому просторі щодо
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цілісного уявлення суті власного дослідження. Чіткі критерії оцінювання кожного вступного випробування дають
можливість об’єктивно оцінити рівень підготовки вступників. У цілому, форми та зміст вступних випробувань є
такими, що чим більше вихідний рівень підготовки вступників відповідає вимогам ОНП, тим вищий бал вони
отримують і, отже, набувають пріоритетне право на зарахування на навчання за відповідною освітньо-науковою
програмою. Так, інформація про умови прийому до аспірантури та докторантури ХНУМГ імені О. М. Бекетова є
вичерпною та повною, що дозволяє вступникові прийняти рішення щодо участі у конкурсному відборі.

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.

Реалізація права всіх учасників освітнього процесу на участь у навчальній, науково-педагогічній чи науковій
діяльності вітчизняного чи закордонного ЗВО, установі тощо регламентована Положенням про академічну
мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників ХНУМГ ім. О. М.
Бектова https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologenya_dodatki.pdf (Схвалено Вченою
радою ХНУМГ, протокол № 3, 26 жовтня 2018 року та затверджено ректором ЗВО). Як зазначила директор центру
міжнародної діяльності, 1 раз на рік проводяться збори здобувачів вищої освіти задля роз’яснення та надання
загальної інформації стосовно міжнародних програм академічної мобільності. За відповідною ОНП прикладів
визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО під час академічної мобільності не було, однак, гарантом
програми, відмічено можливість включення до індивідуальних планів підготовки докторів філософії освітніх
компонентів ОП закладів-партнерів в межах укладених угод. У якості проблем, що стояли на заваді участі аспірантів
у програмах академічної мобільності була відмічена низька активність здобувачів вищої освіти, як результат
поєднання їх професійної діяльності з освітнім процесом та завантаженістю згідно обраної форми навчання.

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.

ЗВО сприяє отриманню результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Порядок_визнання_результатів_навчання_отрима
них_у_неформальній_та_інформальній_освіті.pdf, що підтверджено додатковими документами аспірантів.
Зокрема, аспірантка Малюхова Ю. пройшла сертифіковані курси за спеціальністю Маркетинг в Українсько-
польському ВНЗ «Центрально-європейський університет» та Shopify Wizard від VooDoo ECOMMERCE Academy. За
словами начальника навчально-методичного відділу, за п. 2.7. Порядку, перезарахованим може бути як повнiстю
освiтнiй компонент, так i його складова (змiстовний модуль, тема), що підтверджується зазначеними у документах
обсягом відпрацьованих годин та/або результатами оцінювання рівня здобутих компетентностей. Здобувачі вищої
освіти під час робочих зустрічей підтвердили свою обізнаність щодо можливостей та процедури визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

1 . Чіткість, зрозумілість і загальнодоступність Правил прийому на навчання до аспірантури на ОНП “Публічне
управління та адміністрування”, що не містить дискримінаційних положень. 2. Повний комплект зразків документів
та інформаційної підтримки щодо вступу у ЗВО на третій (освітньо-науковий) рівень розміщено на сторінці Вступ до
аспірантури сайту ХНУМГ ім. О.М.Бекетова. 3. Внутрішніми нормативними документами регламентовано порядок і
процедури визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті, а також в інших ЗВО
під час академічної мобільності, враховуючи інтереси здобувачів вищої освіти.

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

Вважаємо за доцільне: 1. При вступі до аспірантури ввести етап презентації вступником опису своїх наукових намірів
у формі дослідницької пропозиції з метою оцінки ЗВО можливості ОНП надати належне наукове керівництво
запропонованій дослідницькій діяльності аспіранта після вступу. 2. Створити сторінку «Міжнародні науково-
комунікативні заходи та Програми академічної мобільності» на сторінці Аспірантури та докторантури сайту ХНУМГ
імені О.М. Бекетова у формі плану-графіку на навчальний рік задля системного планування та оперативного
надання інформації здобувачам вищої освіти у вільному доступі.
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Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Зважаючи на зазначені вище позитивні практики і сильні сторони, зокрема, активне наповнення сторінки «Вступ до
аспірантури» офіційного сайту ХНУМГ імені О. М. Бекетова, наявний регламентований механізм визнання
результатів навчання у формальній, неформальній та інформальній освіті, ОНП відповідає усім підкритеріям
Критерію 3, а освітня діяльність, в контексті даного критерію оцінена за рівнем відповідності 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 на ОНП «Публічне управління та адміністрування» сприяють досягнення
заявлених цілей та програмних результатів і відповідають вимогам студентоцентрованого навчання. Внаслідок
опитувань здобувачів та викладачів даної ОНП було підтверджено, що здобувачі ознайомлені з результатами
навчання, контрольними заходами та термінами виконання робіт по кожній дисципліні на початку семестру. Існує
чітка відповідність між результатами навчання, методами навчання та контрольними заходами кожної дисципліни.
Визначенні у ОНП методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота, контрольні заходи
сприяють досягненню цілей та програмних результатів. Всі дисципліни ОНП розміщені у системі Moodle.
Експертній групі було наживо продемонстровано наповнення системи Moodle. Під час спілкування у фокус групах,
та вивчення документів наданих у відповідь на запит ЕГ було підтверджено, що в університеті періодично
проводяться опитування здобувачів, під час яких вони оцінюють організацію навчання, відповідно, результати
опитування оприлюднено на сайті кафедри (https://bit.ly/357rFqB).

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).

ОНП Публічне управління та адміністрування розміщено на сайті кафедри
(https://mmgh.kname.edu.ua/images/PhD/281/11205.pdf). Після вступу на програму здобувачі інформуються про
особливості навчального процесу. Під час інтерв’ювання здобувачі зазначили, що інформація про мету, структуру
окремих ОК та систему оцінювання надається викладачами під час першого навчального заняття з дисципліни.
Робочі програми навчальних дисциплін, які містять інформацію щодо курсу, розподілу балів у відповідності до виду
підсумкового контролю і критерії та методи оцінювання розміщені на сайті кафедри (https://bit.ly/357rFqB ). ОК
мають профіль на платформі Moodle.

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

На ОНП «Публічне управління та адміністрування» передбачено поєднання навчання і досліджень шляхом
досягнення таких програмних результатів, як: здатність проводити власні оригінальні наукові дослідження, які
містять наукову новизну, мають важливе теоретичне та практичне значення, здатність до участі у
міждисциплінарних проектах та вміння використовувати результати наукових досліджень інших галузей науки для
досягнення цілей власного наукового дослідження. Аспіранти підтвердили, що на практичних заняттях з деяких
дисциплін формуються наукові дискусіях і обговорення власних тем дисертаційних досліджень. Під час зустрічей
здобувачі повідомили, що обирали напрями досліджень відповідно до власних наукових інтересів та формували
теми після консультацій з науковими керівниками, таким чином досягнуто відповідності науковим темам
керівників. Освітній процес та наукова складова поєднані органічно. Результати наукових досліджень аспіранти
заповнюють у індивідуальному плані наукової роботи аспіранта, а також беруть участь у щорічній науково-
практичній конференції за міжнародною участю, науково-практичних семінарах і круглих столах, наукових
зустрічах і дискусіях.

4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.
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Під час зустрічей з ЕГ, гарант ОНП та науково педагогічні працівники, зазначили, що зміст програм ОК
переглядається щороку. Оновлення змісту ОНП «Публічне управління та адміністрування» забезпечується участю
викладачів у конференціях різних рівнів, постійним моніторингом та вивченням законодавчих та нормативних актів
в сфері державного управління, з урахуванням пропозицій стейкголдерів. За результатами стажування та
підвищення кваліфікації також відбувається оновлення робочих програм навчальних дисциплін, а також структури
ОНП. Викладачі, що забезпечують викладання дисциплін на ОНП «Публічне управління та адміністрування»
систематично переглядають контент навчальних дисциплін, вносять відповідні зміни відповідно до наукових
досягнень та сучасних практик в сфері державного управління. На засіданнях кафедри обговорюються та
затверджуються необхідні зміни, що зумовлюються досягненнями науки та практики, досвідом викладачів за
міжнародними проєктами.

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

ЗВО сприяє впровадженню нових форм міжнародної співпраці, в університеті діє Центр міжнародної діяльності
університету (https://ird.kname.edu.ua/index.php/), який проводить інформування та заохочення студентів щодо
участі в міжнародних програмах, проєктах, науково-дослідницькій діяльності тощо. На вкладці Центру міжнародної
діяльності (https://ird.kname.edu.ua/index.php/partnery/partnery ) оприлюднено інформацію щодо укладених
партнерських угод із університетами світу (44 угоди). В ході зустрічі з Директоркою центру міжнародної діяльності
університету, Осинською М.С., ЕГ було з’ясовано, що здобувачі за ОНП не в повній мірі використовують можливості
щодо академічної мобільності.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Успішне застосування викладачами форм і методів навчання, що відповідають вимогам студентоцентрованого
підходу. Наявність діючої платформи Moodle. Повне, своєчасне інформування здобувачів про зміст ОНП, критерії та
порядок оцінювання. Створення умов для здійснення наукових досліджень у процесі навчання.

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

Недостатнє використання потенціалу інтернаціоналізації ЗВО для навчання та наукових досліджень за ОНП. ЕГ
рекомендує залучити здобувачів до міжнародних академічних обмінів, наукового стажування та спільних
досліджень.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОНП забезпечує достатню якість за критерієм 4. Форми та методи навчання, забезпечують досягнення ПРН.
Студенти висловлюють задоволення методами навчання та викладання, вони в повній мірі поінформовані про
особливості ОНП та окремих ОК. Здобувачі не використовують можливості участі у міжнародних академічних
обмінах. Ця особливість не є суттєвим недоліком. Тому ОП відповідає критерію 4.

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.

Оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу
(https://bit.ly/3g5HiFs ), Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
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наук (https://bit.ly/2Sieoc0 ). Під час проведених зустрічей здобувачі вищої освіти підтвердили, що критерії
оцінювання для них є чіткими та зрозумілими, ознайомлення з ними відбувається перед початком навчання, а
також вони розміщені у робочих програмах. Робочі програми розміщені, як на сайті кафедри, так і у системі Moodle.

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

Чинного стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти немає. Детальна покрокова інструкція щодо порядку атестації здобувачів
ступеня доктора філософії викладена у Положенні про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук, затверджене рішенням ВР Університету від 28 лютого 2020 р. (протокол № 8) та введене
в дію наказом ректора від 13 березня 2020 р. № 83-01 (https://bit.ly/2Sieoc0 ), Порядку проведення попередньої
експертизи дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, затвердженого рішенням
ВР Університету від 10.05.2019 р. (протокол № 11) та введеного в дію наказом ректора Університету від 22.05.2019 р.
№ 166-01 (https://bit.ly/34YuREX) та Тимчасового алгоритму реалізації Порядку проведення експерименту з
присудження ступеня доктора філософії в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, затвердженого рішенням ВР Університету від
29.04.2021 р. (протокол № 8) та введеного в дію наказом ректора Університету від 06.05.2021 р. № 166-01
(https://bit.ly/3uZyZPT).

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.

Правила проведення контрольних заходів у ЗВО є чіткими і зрозумілими, вони визначаються документами, які
розміщено на сайті і знаходяться у вільному доступі на офіційній сторінці ЗВО: Положенням про організацію
освітнього процесу (https://bit.ly/3g5HiFs ) та Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук (https://bit.ly/2Sieoc0 ). Під час опитування здобувачів та інших учасників освітнього
процесу, на ОП «Публічне управління та адміністрування» з’ясовано, що випадків конфліктних ситуацій пов'язаних
з порушенням процедури реалізації контрольних заходів та фактів необ’єктивного оцінювання не було. Учасники
освітнього процесу володіють інформацією щодо наявності нормативно-правового регулювання процедур
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Добре ознайомлені з порядком оскарження результатів
контрольних заходів та особливостей їх повторного проходження.

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.

Політика дотримання академічної доброчесності забезпечується низкою нормативного забезпечення, що є у
вільному доступі на сайті за посиланням (https://bit.ly/3isuCu4): 1. Положення Про систему забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; 2. Положення про організацію освітнього
процесу; 3. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук; 4.
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук; 5. Тимчасовий
алгоритм реалізації Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії в ХНУМГ ім. О. М.
Бекетова та ін. У ході зустрічей із здобувачами та академічним персоналом підтвердилося, що на ОНП здійснюється
перевірка дисертаційних робіт на антиплагіат. ЗВО має укладений договір з компанією Unichek з 2017 року.
Здобувачі добре обізнані з існуючою політикою та процедурами запобігання проявам академічної доброчесності у
різних формах. Активну роль у формуванні культури академічної доброчесності відіграє науково-дослідна частина,
Рада молодих учених та Студентський сенат Університету.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Позитивною є практика системного висвітлення критеріїв, форм, напрямів контрольних заходів та конкретизація їх
у відповідних робочих програмах. А також, доступність вказаної інформації усім учасникам освітнього процесу та
потенційним вступникам до аспірантури. Урегульовано механізм залагодження конфліктних ситуацій, пов’язаних з
оцінюванням, порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.

Значних слабких сторін за даним критерієм не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Під час дистанційної експертизи з’ясовано, що відомості самооцінювання та інформація яка була надана експертам
відповідає Критерію 5, встановлені чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів й відповідність
сучасним вимогам до політики та процедур забезпечення академічної доброчесності. Загалом критерій відповідає
визначеному рівню відповідності.

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.

Під час роботи у фокус–групах, за результатами зустрічей з НПП, які задіяні в реалізації освітньої програми,
адміністративним персоналом, здобувачами вищої освіти, експертною групою встановлено що науково-педагогічні
працівники мають відповідну кваліфікацію та необхідний рівень відповідності ОК, які вони забезпечують, що
підкріплено методичним забезпеченням освітнього процесу за всіма ОК програми і продемонстровано на резервній
зустрічі, в системі дистанційного навчання на платформі Moodle. Навчальний процес забезпечують: 7 докторів наук,
2 доктори наук з державного управління (Гайдученко С.О., Дегтяр О.А.) – профільна випускова кафедра, основне
місце роботи; 4 доктори наук (Чумаченко І.В., Резван О.О., Ільєнко О.Л., Корженко В.В.) – завідувачі кафедр,
внутрішнє сумісництво; 1 доктор наук (Мамонова В.В.) – зовнішнє сумісництво. Сфера наукових інтересів
викладачів повністю відповідає освітнім компонентам що підкріплюється відповідними публікаціями у наукових
виданнях, участю у науково комунікаційних заходах, публікаціями монографій та статей що індексуються Scopus та
WoS. Результати опитування аспірантів показали, що 85, 7 % здобувачів вищої освіти задоволені методами навчання
і викладання та 100% задоволені професійною кваліфікацією викладачів
(https://mmgh.kname.edu.ua/images/PhD/281/I_PhD_2020.pdf).

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

В Університеті конкурсний добір науково-педагогічних працівників здійснюється згідно «Положення щодо
конкурсного відбору при заміщені вакантних посад науково-педагогічних працівників ХНУМГ імені О. М. Бекетова»
(http://surl.li/tnji) де чітко наведені умови проведення конкурсу, порядок укладання та зміст трудового договору
(контракту) і варіанти припинення трудових відносин. Зокрема, п.2.16 закріплено вимоги щодо науково-
педагогічних працівників, установлені Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», та умовами оголошеного
конкурсу; п.2.17 – «наявність і рівень наукового ступеня; наявність і рівень вченого звання; наявність повної вищої
освіти за профілем кафедри; загальна кількість наукових праць у фахових виданнях із відповідної галузі науки та
опублікованих методичних розробок за останні 5 років; науковий і методичний рівень проведення лекції (семінару)
…». Окремим розділом 5 закріплено процедуру проведення оцінки професійного рівня та відбору претендентів: до
засідання Вченої ради кандидатури претендентів на заміщення посад обговорюються на відповідній кафедрі в їх
присутності а за відсутності претендента – тільки за його письмовою згодою. Для оцінки рівня професійної
кваліфікації претендента кафедра може запропонувати йому прочитати пробні лекції і провести практичні заняття.
Процедура конкурсного добору викладачів є прозорою – оголошення про проведення конкурсу, терміни та умови
його проведення публікуються на офіційному веб-сайті Університету (п.4.2. «Положення…»). При проведенні
зустрічей, начальником відділу кадрів було підтверджено процедуру конкурсного добору викладачів прозорість,
зазначено, що склад кафедри є потужним і включає 8 докторів та 11 кандидатів наук за двома спеціальностями (073,
281). Заступником директора НН ІПКВК було відмічено, що проблеми з добором викладачів цієї ОНП відсутні,
окрім проблем, пов’язаних із формуванням разових спеціалізованих рад, як наслідок публікаційної активності та
обраної тематики дисертаційних досліджень аспірантів. Наголошено, що кафедрою дане питання вирішується і буде
врегульовано відповідно до нових вимог. Начальником навчально-методичного відділу відмічено наявність в
Університеті Інституту гарантів та відсутністю проблем із кадрового забезпечення ОНП.
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3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.

З метою успішної реалізації ОНП відбувається активний процес залучення стейкхолдерів до організації та реалізації
освітнього процесу, що підкріплено Положенням про моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти і освітньої
діяльності ХНУМГ ім. О.М.Бекетова
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/стейхолдери.pdf), зокрема: – внесено до ОНП
блоку придатності до працевлаштування випускників програми згідно з класифікатором професій, на початку
поточного року укладено договір про співпрацю з метою обміну досвідом (Пономаренко С. І.); – розширено
тематику дисертаційних досліджень, а саме питаннями механізмів модернізації сталого розвитку регіонів, міст,
публічної політики сталого розвитку; участь у попередніх захистах аспірантів (Пастух К.В.); – в межах угоди
здійснюється публікація наукових праць у фахових виданнях, участь у науково-комунікативних заходах, відвідання
лекційних занять в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України (Бєльська Т.В.); – надано
пропозиції щодо перенесення ВК6 Публічна служба до блоку обов’язкових освітніх компонент ОНП (Носик О.А.); –
впровадження результатів наукових досліджень аспірантів, доповнено 3–ім змістовним модулем дисципліни ОК7
Правова регламентація публічного управління, ВК5 Система органів публічної влади в Україні (Тарабан С.В.). На
запитання щодо можливого подальшого працевлаштування випускників програми та зацікавленості в її
подальшому розвитку, стейкхолдерами було надано ствердну відповідь. За результатами співпраці з ХарРІ НАДУ
гарант програми Гайдученко С.О. та доцент Дєгтяр А.О. пройшли підвищення кваліфікації. Залучення
стейкхолдерів до освітнього процесу відбувається на умовах погодинної оплати праці (Бєльська Т.В.), однак, за
відповіддю головного бухгалтера (за додатковим запрошенням на зустріч), проф. Бєльська Т.В., проф. Мамонова
В.В. – залучені на умовах сумісництва (0,25 ставки).

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

За результатами роботи в фокус-групах зі стейкхолдерами, науково-педагогічними працівниками, здобувачами
вищої освіти встановлено, що залучення професіоналів-практиків та експертів з галузі до аудиторних занять за ОНП
підготовки докторів філософії в Університеті здійснюється через постійну взаємодію з органами публічної влади та
академічною спільнотою інших ЗВО. Так, до гостьових лекційних занять для здобувачів вищої освіти та участі в
організації освітнього процесу було запрошено Голову Харківської обласної ради С. І. Чернова. Професор кафедри
регіонального розвитку та місцевого самоврядування ХарІР НАДУ Мамонова В. В. забезпечує викладання
обов’язкової ОК8 Комунікації в публічному управлінні, завідувач кафедри ПУМ Інституту підготовки кадрів
державної служби зайнятості України, професор Бєльська Т. В. виступає науковим керівником здобувачів вищої
освіти (Хомайко К. О., Кошляк І. І.). Ректор ХНУМГ імені О. М. Бекетова, професор Бабаєв В.М., за результатами
процедури вільного вибору аспірантами дисциплін, залучається до викладання ВК5 Система органів публічної влади
в Україні, що свідчить про використання як виробничого, так і наукового потенціалу професіоналів-практиків та
експертів з галузі задля розвитку ОНП. Одночасно, акцентуємо увагу, на тому, що за розподілом голосів здобувачів
вищої освіти на запитання щодо залучення професіоналів-практиків до проведення аудиторних занять: по 42,9%
відповіли ствердно і одночасно «важко відповісти» та 14, 3% дали негативну відповідь
(https://mmgh.kname.edu.ua/images/PhD/281/I_PhD_2020.pdf).

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

Існуюча в Університеті система підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників
забезпечує професійний розвиток викладачів та регламентується внутрішнім нормативним документом
«Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ХНУМГ імені О. М.
Бектова»(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/
Положення_про_підвищення_кваліфікації_стажування_НПП_ХНУМГ_ім._О.М._Бекетова_compressed.pdf ). В
процедурі підвищення кваліфікації, за словами начальника навчально-методичного відділу, провідна роль
відводиться кафедрі, коли викладач формує план і програму підвищення кваліфікації, а Університет надає
адміністративну допомогу і супровід в межах укладених договорів (п. 1.4.-1.8. «Положення…»), враховуючи своє
професійне спрямування і потреби (ХРІДУ НАДУ, Харківський національний автомобільно-дорожній університет
тощо). Розділом 6 «Положення…» передбачено збереження місця роботи (посада) із збереженням середньої
заробітної плати. На час підвищення кваліфікації (стажування) працівники забезпечується гуртожитком. У разі
відсутності гуртожитку, відшкодовуються витрати пов’язані з наймом житла. Також, науково-педагогічні працівники
Університету системно отримують інформацію щодо тренінгів, курсів, організатором яких виступає сам ЗВО.
Особлива увага, на часі, приділяється технологіям викладання в умовах дистанційного навчання на курсах «Теорія і
практика роботи в Moodle» та сертифікованим курсам з іноземних мов. Системі професійного розвитку викладачів,
підвищенню їх творчої активності також сприяє запроваджена система рейтингування згідно «СВО ДВНЗ «ХНУМГ
ім.Бекетова» РНППП–17. Рейтингування науково-педагогічних працівників та підрозділів»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Рейтингування_науково-
педагогічних_працівників_та_підрозділів-скорегований.pdf ) що дає можливість виявити сильні та слабкі сторони
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ЗВО і коригувати траєкторію розвитку (https://www.kname.edu.ua/index.php/освіта/якість-освіти-в-
університеті/рейтингування-нпп).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Рейтингування структурних підрозділів та науково-педагогічних працівників ЗВО відбувається 2 рази на рік (до 31
грудня та до 31 червня). Файли рейтингового звіту оприлюднюються на сайті Університету, на засіданнях Вченої
ради, ректорату та семінарах. За словами ректора Університету професора Бабаєва В.М. процедура рейтингування
науково-педагогічних працівників відбувається за 106 показниками активності, згідно з якою перші за рейтингом,
20 науково-педагогічних працівників, отримують грошову винагороду. Проф. кафедри Дегтяр О.А. підтвердив
дієвість такого заохочення, зайнявши 1 місце (в грудні 2020 р. ним було отримано суттєву грошову винагороду). З
462 позицій рейтингового списку, гарант ОНП Гайдученко С.О. займає 14 місце, проф. Бєльська Т.В. – 42 місце, що
підтверджує високий професіоналізм та творчу активність викладачів ОНП. Згідно останнього рейтингу, випускова
кафедра зайняла лідуючу позицію
(https://www.kname.edu.ua/images/rating/2020/ЗАГАЛЬНИЙ_СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНИЙ_РЕЙТИНГ_2020_кафедр_У
ніверситету.pdf), що також буде сприяти, за словами ректора Університету, покращенню матеріально-технічного
забезпечення кафедри задля підвищення якості освітнього процесу. Окрім матеріальної винагороди за високі
професійні досягнення, викладачів кафедри відзначено Грамотами Верховної Ради України (завідувач кафедри
Новікова М.М.) та Харківської обласної державної адміністрації (гарант ОНП Гайдученко С.О.). На відповідних
зустрічах у перехресних бесідах, інформацію підтверджено.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

1. Процедура конкурсного відбору викладачів прозора та зрозуміла. 2. НПП, які задіяні на ОНП мають відповідну
цілям і програмним РН професійну та академічну кваліфікацію, коло наукових інтересів та досвід. Викладачі мають
публікації у наукометричних базах Scopus та Web of Science. 3. Дієвий механізм рейтингування, стимулювання
професійного розвитку науково-педагогічних працівників ЗВО (соціально-орієнтована політика керівництва ЗВО).

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

Рекомендуємо поновити залучення вітчизняних та сприяти організації візитів закордонних професіоналів-
практиків та експертів з галузі до проведення гостьових лекцій.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Враховуючи відповідність освітньо-наукової програми всім підкритеріям Критерію 6, що підтверджується
академічною кваліфікацією викладачів і наукових керівників здобувачів вищої освіти, задіяних в освітньо-науковій
програмі, наявною обґрунтованою системою відбору викладачів задля забезпечення дисциплін інших блоків, ОНП
та освітні діяльність за цією програмою відповідають Критерію 6.

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.

Наявні фінансові, матеріально-технічні ресурси та навчально-методичне забезпечення ОНП, представлені у вигляді
відео екскурсії навчальним корпусом та бібліотекою., Навчально-методичне забезпечення освітньої програми а
також фінансові та матеріально-технічні ресурси загалом забезпечують досягнення визначених ОНП цілей та
програмних результатів навчання, що забезпечується: Технічне забезпечення: – навчальні приміщення, частина з
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яких обладнана станціонарними засобами візуалізації (проекторами); – комп’ютерна технікою з ліцензійним ПО
(Microsoft Office 365, MS Project 2016), яка доступна як в спеціалізованих класах так і у читацькій залі бібліотеки;
Навчально-методичне та інформаційне забезпеченням освітніх компонентів: – ефективне і системна забезпечення
процесу дистанційного навчання через систему Moodle (https://dl.kname.edu.ua/); – цифровий репозиторій
(https://eprints.kname.edu.ua/); – безоплатна системою перевірки на ознаки плагіату Unichek згідно підписаного
договору; – заявлено про вільний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до: Scopus та Web of Science; Springer;
ScienceDirect, що відображено на відповідному ресурсі бібліотеки (https://library.kname.edu.ua). Заявлено, що в
університеті розвинена матеріально-технічна база (гуртожитки, комплекс громадського харчування, спортивний
комплекс, студентська лікарня), проте опитані здобувачі не є мешканцями гуртожитку та інформація про
користування ними інфраструктурою університету - відсутня. В ході зустрічі наголошено про наявність системи
рейтингування серед викладачів, по результатам якого розподіляється додаткове матеріальне заохочення. Крім того
відшкодовується вартість публікацій у SCOPUS та Web of Science. Також зазначено про можливість опублікування
статей в наукових виданнях університету.

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.

Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до відповідної
інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової діяльності в межах
ОНП, зокрема в ЗВО функціонує бібліотека, е-каталог, цифровий репозиторій, доступний WiFi. Для комунікації та
інформаційного супроводу існує наповнений сайт, на якому окремими розділами представлені Навчально-науковий
інститут підготовки кадрів вищої кваліфікації та кафедри менеджменту і публічного адміністрування ХНУМГ імені
О.М.Бекетова, які здійснюють підготовку по ОНП та активні фейсбук сторінки як ЗВО так і кафедри. Освітнє
середовище в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова спрямоване на задоволення потреб та інтересів здобувачів освіти. ЗВО
забезпечує вільний доступ здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів
(ліцензійне ПО для здобувачів, корпоративна інформаційна система, система дистанційного навчання Moodle
тощо). Врахування потреб відбувається завдяки роботі студентського самоврядування, діє Студентський сенат.
Виявлення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти здійснюється за допомогою зворотнього зв’язку зі
здобувачами освіти. З метою врахування інтересів здобувачів проводяться опитування щодо задоволеності
організацією освітнього процесу, проте ЕГ відзначило досить низьку вибірку опитаних як серед здобувачів вищої
освіти 3-го рівня так і серед стейкхолдерів. Існує положення, яке регулює моніторинг стейкхолдерів щодо якості
освіти та освітньої діяльності (https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/стейхолдери.pdf),
проте, згідно наданих ЕГ документів, рівень залучення - низький.

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.

Згідно звіту про самооцінювання - безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти
забезпечується комплексом заходів, який включає: – підтримку стану приміщень, навчальних аудиторій,
лабораторій, комплексів та приміщень для харчування, гуртожитків у відповідності до чинних норм та правил
експлуатації, проте серед здобувачів в рамках ОНП відсутні факти використання приміщень для харчування та
гуртожитків. – заявлено профілактичну та роз’яснювальну роботу щодо безпечного поводження під час освітнього
процесу та в разі організації позанавчальних заходів, проте доказові факти відсутні. –заявлена
системнароботазпопуляризаціїздоровогоспособужиття (https://fvs.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam) несе
виключно рекомендаційний характер. – заявлено системну робота з забезпечення цивільного захисту (наявність
чітко визначених процедур та планів евакуації, системи оповіщення, пожежної безпеки, проведення комплексних
тренувань зевакуації) проте у звіті про СО відсутні документи, які це підтверджують. Забезпечення цивільного
захисту відображено у звіті єдиним наданим фотодоказом відповідних тренувань, які датовані 2019 роком
(bit.ly/3pXpuj3); – заявлена організацію охорони навчальних корпусів та гуртожитків відображена на відеозвіті як
наявність електронної системи управління доступом в учбовому корпусі.

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

Згідно з відомостей про СО, що підтверджується результатами зустрічі та фактами - освітня підтримка
сконцентрована в межах випускової кафедри та ННІПКВК. Організаційна підтримка здобувачів освіти
забезпечується у взаємодії з структурними підрозділами ЗВО, органами студентського самоврядування,
стейкхолдерами, відповідальними та посадовими особами. Інформаційна підтримка забезпечується через офіційні
канали розповсюдження інформації – сайти ХНУМГ (kname.edu.ua), ННІПКВК (bit.ly/3cFs5cb) та випускової
кафедри менеджменту і публічного адміністрування (mmgh.kname.edu.ua), репозитарій, Науковою бібліотекою
(library.kname.edu.ua), Центру Міжнародної діяльності та освіти (ird.kname.edu.ua), офіційні сторінки та групи у
соцмережах ЗВО, ННІ (фб група ННІ має обмежений доступ) та кафедри. Проте, на думку ЕГ структура інформації,
представленої в публічному інформаційному середовищі - на офіційному сайті ХНУМГ
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(https://www.kname.edu.ua/index.php/головна/sitemap) та ННІПКВК
(https://ipkvk.kname.edu.ua/index.php/uk/holovna/sitemap) не систематизована, що ускладнює пошук та доступ до
неї. Консультативну підтримку забезпечують гарант ОНП, завідувач, наукові керівники та викладачі кафедри та, за
потреби, відповідний структурний підрозділ ЗВО. Зазначено, що рада молодих вчених ХНУМГ здійснюють
соціальну підтримку здобувачів, що підтверджується результатами зустрічі. Проте діяльність первинної
профспілкової організації, зазначеної у самооцінюванні ОНП, не відображена ні в переліку наданих доказів, ні в ході
зустрічі. З метою координації науково-практичної діяльності фахівців, викладачів, студентства з розробки та
впровадження гендерних підходів в НДР, навчально-виховний процес заявлено створення Гендерний центр
(bit.ly/3iuy9rF), проте згідно інформації з сайту ЗВО (bit.ly/3gk6BCx) - активність центру за останній рік не
відображена. В звіті про самооцінювання наведено некоректне/помилкове пряме посилання на результати
опитування (bit.ly/3pGJiXR), В ході роботи ЕГ самостійно визначила місце розташування результатів зазначеного
опитування, (bit.ly/351FpmU). Згідно опитування, яке відображає загальні результати по ЗВО та в якому наявно не
відображено участь здобувачів даної ОНП, позитивно оцінено механізми освітньої, організаційної, інформаційної,
консультативної та соціальної підтримки в ЗВО. Пропозиції та зауваження, висловлені здобувачами освіти
враховуються у подальшій діяльності в рамках ОНП підтверджено документально протоколом кафедри, проте не
конкретизовано джерело пропозицій. В ході зустрічі з представниками допоміжних структурних підрозділів
зазначено про співпрацю з 50 університетами світу, в т.ч. і напряму ОНП (що також підтверджується наданими
скан-копіями на договори про співробітництво із закордонними ЗВО), наявність у договорах пункту про спільні
взаємовідвідання та публікації, за реалізацію яких відповідає науково-дослідна частина.

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

Згідно звіту про самооцінювання в університеті розроблено проект «Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та
маломобільних груп населення у будівлі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» відповідно до державних будівельних норм. У
ході візиту продемонстровано: систему засобів орієнтації та інформаційної підтримки, а саме тактильні
інформаційні покажчики та візуальні елементи доступності (піктограми, інформаційне табло з тактильним
графічним планом університету та дублюючим шрифтом Брайля); вхідну зону облаштовано пандусом з двобічною
огорожею, вхідні двері без порогів, вхідний тамбур та хол облаштовані попереджувальними і спрямовуючими
тактильними індикаторами та тактильними смугами; адаптовані сходи центрального корпусі відповідно до норм
(встановлені попереджувальні тактильні смуги, піктограми, табло ліфта продубльовано шрифтом Брайля.
Зазначено, що метою забезпечення доступності приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення в університеті затверджено відповідний Порядок супроводу. Даний документ присутній на сайті
університету (https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Порядок_супроводу.pdf) проте в звіті
про самооцінювання посилання на такий документ - не надане. В ході опитування було проінформовано про заходи
щодо заходів для осіб з особливими потребами через порушення слуху, проте зазначено, що здобувачів даної ОНП,
які мають особливі освітні потреби - відсутні.

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.

Процедури вирішення конфліктних ситуацій в Університеті регулюються низкою нормативно-правових документів,
розміщених на сторінці «Публічна інформація» сайту університету: Кодексом честі (http://surl.li/krya), Положенням
про комісію з етики та академічної доброчесності (http://surl.li/kryb), Антикорупційною програмою
(http://surl.li/tnzp). Створена постійно діюча комісія з питань етики та академічної чесності (наказ №05-01 від
19.01.2021 р.). Комісія отримує і розглядає скарги, в т.ч. пов’язані з дискримінацією, сексуальними домаганнями. На
офіційному веб-сайті розміщена інформація щодо уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.
Реалізацію повідомлення про корупційні дії реалізовано через телефон довіри та E-mail:
stop.corruption@kname.edu.ua, проте не наведені механізми анонімізації повідомлень про корупційні прояви та
дискримінацію через скриньку довіри. Также в звіті про самооцінювання відсутня інформація про механізми
протидії та вирішення конфліктних ситуацій пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Ефективне використання системи Moodle в забезпеченні навчального процесу. Розвинуті фінансові та матеріально-
технічні ресурси Університету. Чітко унормована політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій.
Реалізовані можливості безоплатного доступу викладачів і здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури та
інформаційних ресурсів.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 7.

Складність пошуку інформації на сайті ЗВО. ЕГ рекомендує систематизувати структуру сайту Університету.
Відсутність механізму анонімності повідомлень про факти корупції, дискримінації, сексуальних домагань. ЕГ
рекомендує запровадити практику “скриньок довіри” та розробити в рамках університету положення про булінг,
мобінг, кібербулінг, харасмент.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Згідно з особливостям підготовки в рамках ОНП та відсутність потреби користування здобувачів в використанні
всією матеріально-технічною інфраструктурою ЗВО в межах виїзної експертизи повна оцінка стану матеріальних
ресурсів серед всіх учасників освітнього процесу не проводилась, зокрема це стосується стану гуртожитків, закладів
харчування, спортивної інфраструктури. Проте ЕГ звернула увагу на недоліки
роботизпопуляризаціїздоровогоспособужиття та забезпечення цивільного захисту а також відсутність доказових
документів, які підтверджують безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти.
Низький або непідтверджений рівень залученості здобувачів до проведення опитувань, повязаний з особливостям
підготовки в рамках ОНП, зокрема мала загальна кількість здобувачів ОНП не дозволяє зробити вибірку результатів
таких опитувань, проте на рівні ЗВО відображено позитивна оцінка механізмів освітньої, організаційної,
інформаційної, консультативної та соціальної підтримки. Також на думку ЕГ потребує доопрацювання структура
інформації, представленої на офіційному сайті ХНУМГ та ННІПКВК. Крім того на рівні ЗВО потребують
доопрацювання механізми анонімізації повідомлень про корупційні прояви та дискримінацію, а також механізми
протидії булінгу, мобінгу, кібербулінгу, харасменту. За підкритеріями 7.1, 7.2, 7,5 ЕГ вважає, що ОНП має достатній
рівень. Враховуючи зазначені слабкі сторони, а саме ЕГ вважає, що ОНП «Публічне управління та адміністрування»
відповідає за оцінюваним критерієм рівню «В».

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

В університеті «Положеннямпроосвітніпрограми» регламентовані процедури розроблення, затвердження,
моніторингу та періодичного перегляду ОП
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Про_освітні_програми_2019.pdf) Участь членів
груп забезпечення спеціальностей у процедурах розробки, реалізації та перегляду освітніх програм регламентує
«Положення про проектну групу та групу забезпечення спеціальності».
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_про_групи_забезпечення_2018_затв.
pdf) . Згідно положення моніторинг ОНП проводиться адміністративним персоналом Унiверситету в межах
посадових обов'язків гарантом освітньої програми, групою забезпечення освітньої програми, iншими науково-
педагогічними працівниками. Згідно наданих положень періодичний перегляд освітніх програм має здійснюється
щорічно у вepecні на пiдставi результатів монiторингу, опитувань та/або інших форм отримання зворотного зв'язку
від здобувачів вищоi освiти, роботодавцiв, випускникiв та науково-педагогiчних працiвникiв. В положенні не
визначено терміни та чіткий перелік підстав для проведення моніторингу ОНП. Рекомендація ЕГ врахувати
необхідність моніторингу по завершенню реалізації освітнього компоненту; по завершенню підсумкових атестацій
здобувачів вищої освіти; за результатами вступної кампанії; після введення в дію затверджених стандартів вищої
освіти та визначити підстави для проведення моніторингу. У звіті про самооцінювання зазначено, що 2020 р.
висновок щодо необхідності внесення змін до ОНП, який обговорено на засіданні кафедри (Протокол № 10 від
20.11.2020 р.). Зазначено, що в новій редакції ОНП уточнено: формулювання мети освітньої програми;
конкретизовано характеристику освітньої програми за такими напрямами: предметна область , основний фокус і
особливості ОНП; конкретизовано академічні права випускників у розділі «Придатність випускників до
працевлаштування та подальшого навчання»; упорядковано та конкретизовано аспекти викладання та оцінювання;
додано нові освітні компоненти «Науково-педагогічна практика» для посилення здобуття компетенцій, пов’язаних з
викладанням у вищій школі та «Публічна служба» (враховано також результати опитування здобувачів освіти та
роботодавців), удосконалено освітні компоненти ОНП трьома змістовими модулями; оптимізовано перелік
програмних компетентностей та результатів навчання; осучаснено потенційні тематики наукових досліджень
аспірантів зіспеціальності 281 Публічне управління та адміністрування; зменшено обсяг ОНП до 45 кредитів ЄКТС
та представлено вибіркову частину у формі переліку освітніх компонентів (реакція на зауваження ЕГ за іншими
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ОП). Нову редакцію ОНП було розглянуто на засіданні кафедри (Протокол №15 від 01.02.2021 р.) та схвалено
Вченою радою університету (Протокол № 6 від 26.02.2021 р.). Витяги з перелічених протоколів не надавались.

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.

В звіту про самооцінювання зазначено, що з метою залучення здобувачів вищої освіти до оцінювання якості
освітнього процесу проводиться опитування щодо якості освітньо-науковоїпрограми:випусковоюкафедрою
(bit.ly/3pAm7P7 та bit.ly/2Sffci8) Згідно опитування в 2019 році здобувачі не залучались до обговорення, розробки і
перегляду ОНП проте 2020 році 28,6% респондентів повідомили про залученість, а 28,6% - про часткову залучаність.
При цьому загальна кількість здобувачів, які прийняли участь в опитуванні - 7 чол.В наведеному в відомостях про
СО опитування поННІПКВК (surl.li/tgqf) та опитуванні 2021 року, проведеного ННІПКВК (bit.ly/3cwyzdf) відсутня
інформація щодо питань якості саме ОНП. Факти безпосередньої залученості здобувачів до обговорення, розробки і
перегляду ОНП - не наведено. Натомість на зустрічі було зазначено, що за ініціатива та зверненням аспірантів до
переліку вибіркових дисциплін введено курсу “Академічне письмо”. Представники студентської спільноти були
долучені до перегляду ОНП 2020 р, зокрема надано документальне підтвердження затвердження рекомендації Ради
молодих Вчених щодо розширення переліку тематик наукових досліджень. До складу Вченої ради університету та
Вченої ради факультету входять здобувачі вищої освіти. В звіту про самооцінювання зазначено, що у 2020 р. група
забезпечення спеціальності узагальнила підготувала мотивований висновок щодо необхідності внесення змін до
ОНП, який обговорено на засіданні кафедри (Протокол № 10 від 20.11.2020 р.), проте витяг з протоколу у наданих
документальних підтвердженнях відсутній. Також зазначено, що у новій редакції ОНП уточнено: формулювання
мети освітньої програми; конкретизовано характеристику освітньої програми за такими напрямами: предметна
область, основний фокус і особливості ОНП; конкретизовано академічні права випускників; упорядковано та
конкретизовано аспекти викладання та оцінювання; додано нові освітні компоненти «Науково-педагогічна
практика» та «Публічна служба», удосконалено освітні компоненти ОНП трьома змістовими модулями;
оптимізовано перелік програмних компетентностей та результатів навчання; осучаснено потенційні тематики
наукових досліджень аспірантів зіспеціальності 281 Публічне управління та адміністрування; зменшено обсяг ОНП
до 45 кредитів ЄКТС та представлено вибіркову частину у формі переліку освітніх компонентів (реакція на
зауваження ЕГ за іншими ОП), що документально підтверджується витягом з протоколу засіданні кафедри №15 від
01.02.2021 р. та зазначено схваленя змін до ОНП Вченою радою університету (Протокол № 6 від 26.02.2021 р., який
у наданих документах відсутній) Тож ЕГ рекомендує звернути увагу на якість опитувань та системність залучення
здобувачів до процесу періодичного перегляду освітньої програми та продовжити активну роботу зі здобувачами для
спільного розвитку та покращення якості ОНП.

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

В звіту про самооцінювання зазначено, що ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, у рамках забезпечення якості ОНП,
співпрацює з представниками роботодавців: Інститутом підготовки кадрів держ. служби зайнятості України (д.н. з
держ. упр., доц. Бєльська Т.В.), Нац. університетом «Чернігівська політехніка» (д.н. з держ. упр., проф. Пономаренко
С.І.), ХОДА (к.н. з держ. упр., доц. Носик О.А., к.н. з держ. упр. Тарабан С.В.), ХМР (к.н. з держ. упр. Пастух Є.В.).
Також зазначено, що представники роботодавців беруть участь у процедурах забезпечення якості ОНП, зокрема:
надання пропозицій до змісту ОНП, рецензування ОНП, участь у розширених засіданнях кафедри з обговорення
ОНП, надання рекомендацій до впровадження результатів дисертаційних досліджень. Члени групи забезпечення
ОНП безпосередньо є членами асоціацій та фахових товариств, зокрема Всеукраїнської асамблеї докторів наук з
держ. управління, результати роботи яких враховуються при реалізації ОНП. В ході зустрічі з роботодавцями
залученість до процедур забезпечення якості було підтверджено одним з стейкхолдерів, проте це не відображена
документально. Також зазначено, що для зворотного зв’язку з роботодавцями щодо оцінки якості ОНП,
пропонується опитування
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUJ8S336Shh8cDHIQT4IlmU7F4M8RZHsjCiaxYwlkrHJDkWQ/viewform?
usp=pp_url) проте в наведена тільки неперсоналізована форма опитування без наявних результатів. На запит надані
результати опитування роботодавців, в яких зазначено лише 3 неперсоналізовані відповіді на зазначені питання. В
ході зустрічі зі сторони роботодавців було озвучена значна кількість побажань щодо розвитку ОНП. Рекомендація
ЕГ - поглибити діалог та співпрацю з роботодавцями, які залучені до процесу періодичного перегляду освітньої
програми в напрямку забезпечення якості ОНП та забезпечити належне документальне оформлення таких
пропозицій та рекомендацій у подальшій практиці вдосконалення ОНП.

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

В звіті про самооцінювання зазначено що у ЗВО запроваджено практику збирання відомостей щодо кар’єрного
шляху випускників на випускових кафедрах. На випусковій кафедрі менеджменту і публічного адміністрування
ведеться робота з питань працевлаштування аспірантів. Складовими такої роботи є встановлення договірних
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відносин з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, університетами, іншими організаціями,
що документально підтверджено документами, наданими за запитом, зоврема Договорами про співпрацю з
органами влади та Договорами про співпрацю з НУО, навчальними і науковими закладами. В ході зустрічі було
підтвердження працевлаштування двох випускників ОНП, які захистили дисертації достроково: Лях Ю.І. (лютий
2021 р., Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова) і Напльоков Ю.П.
(липень 2020 р., Національний університет оборони України імені І. Черняховського). Проте слід зазначити, що про
співпрацю з Національним університетом оборони України імені І. Черняховського серед наданих документів та у
звіті про самооцінювання не відображено. В університеті створено Громадську Організацію «Асоціація випускників,
студентів і друзів Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова»
https://alumni.kname.edu.ua/index.php/uk/, яка, згідно статуту, здійснює діяльність у таких напрямках: ведення
інформаційної бази даних випускників Університету, забезпечення зв’язку з випускниками з метою поширення
знань про Університет (https://alumni.kname.edu.ua/images/Files/Statut_ABCD-_2016.pdf). Зазначено, що
“Асоціація” організує щорічні зустрічі випускників різних років на яких запрошує студентів, аспірантів, здійснює
фінансову та матеріальну підтримку на оновлення сучасних лабораторій університету, що підтверджується
наповненням відповідного інформаційного ресурсу. (https://www.facebook.com/alumni.kname)

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

У звіті про самооцінювання зазначено, що недоліки з реалізації ОНП Публічне управління та адміністрування
конкретизовані у мотивованому висновку (https://mmgh.kname.edu.ua/images/PhD/281/12_MV.pdf)., та зазначено,
для усунення недоліків було внесено зміни до ОНП. Також зазначено, що для усунення недоліків в освітньому
процесі отримано згоду на участь у проведенні аудиторних занять представників роботодавців, проте це не
відображено у документально. Комплексим реагуванням на врахування та усунення недоліків, які конкретизовані у
мотивованому висновку, наведеному вище, можна вважати прийняття нової редакції ОНП в 2021 році
(https://mmgh.kname.edu.ua/images/PhD/281/11205.pdf), в якій, на відміну від попередньої редакції 2017 року
(https://mmgh.kname.edu.ua/images/PhD/281/2017/ONP.pdf) чітко виписані: мета освітньої програми, її
характеристика, придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання, ресурсне забезпечення
реалізації програми, академічна мобільність. Представлена структура освітніх компонент за семестрами та виписані
матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-наукової програми та матриця
забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньо-наукової програми.
Окремі регулюючі документи щодо системи забезпечення якості освіти та порядок реагування на виявлені недоліки,
які існують у ЗВО звіті про самооцінювання не відображено.

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

У звіту про самооцінювання зазначено що акредитація є первинною та результати зовнішнього забезпечення якості
вищої освіти, які беруться до уваги під час удосконалення ОНП, відсутні. Додатково наведені результати акредитацій
у 2019-2020 н.р. за іншими спеціальностями в рамках освітнюої діяльності ЗВО. Під час проведення експертизи
встановлено факт комплексного врахування зауваженнь та пропозиції, сформульованих під час акредитацій інших
ОНП в рамках ЗВО та відображено у “Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми на основі звітів
експертних груп та висновків ГЕР” (https://mmgh.kname.edu.ua/images/PhD/281/19.pdf)

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

Зазначено, що Гарант ОНП і група забезпечення спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування беруть
активну участь у процедурах забезпечення якості ОНП (Наказ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова №414-01 від 24.12.2020 р.
«Про затвердження груп забезпечення спеціальностей», проте відсутнє доказове підтвердження такої участі. Також
зазначено, що Академічна спільнота університету змістовно залучена до процедур внутрішнього забезпечення
якості через участь у розробці освітніх програм, обговоренні нормативно-методичних документів
(https://www.kname.edu.ua/index.php/головна/управління-таструктура/управління-та-дорадчі-органи/21-
управління-та-структура/3961-громадське-обговорення-проєктів-документів), політик і процедур забезпечення
якості освіти, результатів освітньої діяльності. Зазначимо, що до обговорення виненено проєкт “Положення про
академічну доброчесність”, проте відсутня публічна інформація про процедуру висвітлення, врахування та
оскарження наданих пропозицій Наявність відповідних документів по ЗВО щодо системи забезпечення якості вищої
освіти у звіті відсутнє. В ЗВО ефективно функціонує інститут дорадчих органів, зокрема Ради молодих вчених, що
підтверджено в ході візиту.

Сторінка 20



Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Періодичний перегляд та вдосконалення ОНП. Активна діяльність Асоціації випускників ЗВО. Доказове дотримання
академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу.

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

Низька доказова база звіту про самооцінювання. Низька репрезентативність та підтвердженість достовірності
опитувань. Не визначено терміни та чіткий перелік підстав для проведення моніторингу ОНП. Рекомендація ЕГ -
розширити пункти “Положеннямпроосвітніпрограми” щодо підстав і термінів проведення моніторингу ОНП. Не
відображено регулюючі документи щодо системи забезпечення якості освіти та порядок реагування на виявлені
недоліки. Рекомендація ЕГ - у разі відсутності у ЗВО таких регулюючих документів, звернути увагу на нормативне
регулювання та порядок реагування на недоліки системи забезпечення якості освіти. Низька залученість
стейкхолдерів до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості.
Рекомендація ЕГ - налагодити системну співпрацю з роботодавцями в напрямку забезпечення якості ОНП з чіткою
процедурою розгляду пропозицій та зауважень щодо покращення ОНП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

На думку ЕГ потребують доопрацювання механізми опитувань здобувачів вищої освіти та роботодавців. На рівні
ЗВО має бути сформований чіткий перелік нормативних регулюючих документів щодо системи забезпечення якості
освіти. За підкритеріями 8.1, 8.4, 8.6, 8,7 ЕГ вважає, що ОНП має достатній рівень. ОНП загалом відповідає чинним
вимогам щодо внутрішнього забезпечення якості освітньої програми, виявлені недоліки не є суттєвими. Враховуючи
зазначені слабкі сторони, ЕГ вважає, що ОНП «Публічне управління та адміністрування» відповідає за оцінюваним
критерієм рівню «В».

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.

У ХНУМГ ім. О.М. Бекетова визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх
учасників освітнього процесу, вони є доступними для всіх учасників освітнього процесу та забезпечуються під час
реалізації ОП наступними документами: – Статут ХНУМГ ім. О.М. Бекетова,
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Статут_с_обложкой_и__ПЕЧАТЯМИ.pdf –
Правила внутрішнього розпорядку для працівників і студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pravyla_vnutrishnyogo_rozpor_dlya_pracivn_i_stude
n t i v _ E d i t e d . p d f – Положення про організацію освітнього процесу:
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2016_
Edited_02.pdf Вся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному
сайті ЗВО в розділі «Нормативна база» https://www.kname.edu.ua/index.php/головна/нормативна-база

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 обговорення в рамках ОНП винесено (https://www.kname.edu.ua/index.php/головна/управління-та-
структура/управління-та-дорадчі-органи/3961-громадське-обговорення-проектів-документів) такі документи:
проєкт “Навчальний план підготовки докторів філософії за спеціальністю 281 Публічне управління та
адміністрування 2021 року вступу”, “ОНП підготовки докторів філософії за спеціальністю 281 Публічне управління
та адміністрування 2021 року вступу”, “Додаток до ОНП план підготовки докторів філософії за спеціальністю 281
Публічне управління та адміністрування 2021 року вступу”, проте відсутня публічна інформація про процедуру
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висвітлення, врахування та оскарження наданих пропозицій. Вказана загальна електронна адреса, на яку
передбачається відправлення листа з пропозиціями щодо всіх проектів ЗВО.

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 сайті кафедри менеджменту і публічного адміністрування ХНУМГ ім. О.М. Бекетова відображено в
зручній і зрозумілій формі повна інформація щодо ОНП (https://mmgh.kname.edu.ua/index.php/osvitni-
prohramy/osvitno-naukovyi-riven/10-nauka/405-publichne-upravlinnya-ta-administruvannya). Обсяг інформації по
ОНП, що оприлюднена на сайті, є достатнім для стейкхолдерів. Також надані рецензії-відгуки, отримані від
стейкхолдерів. Додатково інформація про ОНП продубльована на офіційному сайт ННІПКВК ХНУМГ ім. О.М.
Б е к е т о в а : https://ipkvk.kname.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/11-osvitno-naukovi-prohramy/79-
osvitno-naukova-programa-publichne-upravlinnya-ta-administruvannya

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Виконання вимог критерію знаходиться на рівні відповідності встановленим нормам. Сильною стороною є
максимальний обсяг та системність оприлюдненої інформації.

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

Потребує на рівні відповідних підрозділів ЗВО доопрацювання структура викладення публічної інформації щодо
наданих пропозицій в процесі громадського обговорення проектів документів. Проте це зауваження загальне для
ЗВО і не стосується конкретної ОНП.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Враховуючи зазначені сильні сторони, ЕГ вважає, що ОНП «Публічне управління та адміністрування» відповідає за
оцінюваним критерієм рівню «А», а структура оприлюдненої інформації про ОНП є взірцевою.

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.

Загалом ЕГ підтверджує, що зміст ОНП відповідає науковим інтересам аспірантів і забезпечує повноцінну
підготовку до дослідницької та викладацької діяльності. ЕГ пересвідчилась в дотичності дисциплін, включених до
навчальних планів аспірантів тематиці їхніх досліджень. ЕГ було встановлено, що перелік вибіркових освітніх
компонент поданий у вигляді Додатку до ОНП (https://mmgh.kname.edu.ua/images/PhD/281/1.1.pdf) і складається з
6 професійноорієнтованих дисциплін і лише однієї освітньої компоненти з каталогу курсів інших ОНП третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти, що певним чином обмежує можливості здобувачів вищої освіти при
формуванні індивідуальної траєкторії розвитку. Вивчення дисциплін циклу загальної підготовки передує
опануванню дисциплін професійного спрямування: «Комунікації в публічному управлінні», «Державна
інформаційна політика», «Правова регламентація публічного управління та адміністрування», що викладаються у
третьому семестрі і підтверджують забезпечення ПРН1, ПРН2, ПРН17–19. Під час зустрічей, всіма групами
стейкхолдерів, було відмічено результат врахування їх рекомендацій щодо необхідності введення науково-
педагогічної практики, як складової ОНП (до березня 2021 року практична підготовка не здійснювалася).
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Відповідність освітньої програми предметній області забезпечується обов’язковими освітніми компонентами:
«Державна інформаційна політика», «Правова регламентація публічного управління та адміністрування»,
«Комунікації в публічному управлінні» та вибірковими дисциплінами (ВК2–ВК6), зокрема: «Публічна служба»,
«Соціальна та гуманітарна політика органів місцевого самоврядування», «Система органів публічної влади в
Україні», що сприяють формуванню галузевого/регіонального аспекту освітньо-наукової програми. За результатами
зустрічі зі стейкхолдерами (роботодавцями, представниками академічної спільноти) з’ясовано необхідність
перенесення ВК3 «Теоретичні засади розроблення і функціонування механізмів публічного управління та
адміністрування» до обов’язкової складової ОНП. Аналіз тем дисертаційних досліджень аспірантів підтвердив їх
кореляцію з обраними їх здобувачами вибірковими дисциплінами та відповідністю індивідуальної траєкторії
навчання. На сайті ЗВО розміщено: робочі програми навчальних дисциплін, навчальний план підготовки
здобувачів (https://mmgh.kname.edu.ua/index.php/osvitni-prohramy/osvitno-naukovyi-riven/10-nauka/405-publichne-
upravlinnya-ta-administruvannya ). Внаслідок аналізу ЕГ індивідуальних навчальних планів аспірантів з’ясовано, що
зміст, обсяг і терміни виконання завдань аспірантів відповідає чинним вимогам.

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

Вивчення наданих ЕГ матеріалів, а також співбесіди в ході он-лайн-зустрічей показали повну відповідність наукової
діяльності аспірантів напрямам досліджень наукових керівників. Дотичність тем наукових досліджень аспірантів
напрямам досліджень наукових керівників забезпечується на всіх етапах підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії за ОНП «Публічне управління та адміністрування». В Університеті не були утворені разові
спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення разових захистів дисертацій Напльокова
Ю.В. і Лях Ю.І. за спеціальністю 281 – публічне управління та адміністрування через наявність спільних публікацій
у потенційних членів разових спеціалізованих вчених рад, які є штатними працівниками, тому що зазначені
здобувачі вищої освіти брали участь у науково-дослідній роботі кафедри менеджменту і публічного адміністрування
(«Сталий розвиток в умовах глобальних викликів: методологія та практика» (державний реєстраційний №
0116U003589, 2016 – 2018 рр.). Етап 3 «Практичні аспекти публічного управління в контексті сталого розвитку» та
«Забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції: теорія, методологія,
практика» (державний реєстраційний номер 0119U002496, 2019 –2021 рр.). Етап 1 «Теоретичні основи
забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції»). Напльоков Ю.В. і Лях Ю.І.
успішно завершили навчання за ОНП «Публічне управління та адміністрування» в Харківському національному
університеті міського господарства імені О.М. Бекетова та захистили дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філософії в галузі публічного управління та адміністрування. В ході зустрічей з гарантом та керівництвом
ЗВО було зазначено, що для здобувачів вищої освіти, що зараз проходять підготовку за ОНП «Публічне управління
та адміністрування» буде розроблено організаційні заходи щодо можливості формування разових спеціалізованих
вчених рад на базі університету.

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).

Університет забезпечує можливість аспірантам проведення власних досліджень та апробації напрацьованих
матеріалів. Під час огляду матеріальної бази було показано приміщення, де мають можливість працювати аспіранти.
У бібліотеці передбачено вільний доступ до наукометричних баз Scopus і WoS, а також безкоштовний вихід в
Інтернет, у т.ч. через Wi-Fi. Підтверджено, що аспіранти звітуються на кафедрі щодо виконання ними
індивідуальних планів. Аспіранти залучаються до організації та участі у науково-комунікативних заходах різних
рівнів, що проводяться на базі Університету, зокрема у науковій конференції «Формування ефективних механізмів
управління в умовах трансформації соціально-економічних систем»

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

Університет приділяє особливу увагу забезпеченню можливості для долучення аспірантів до міжнародної
академічної спільноти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» в рамках міжнародної наукової
співпраці. Наявні партнерські угоди із університетами та іншими установами
(https://ird.kname.edu.ua/index.php/partnery/partnery). В ході зустрічі гарант ОНП Гайдученко С.О. зазначила, що
аспіранти Малюкова Ю.І., Лях Ю.І. залучені до підготовки тренінгів в рамках угоди з Малопольською школою
державного управління при Краківському університеті економіки (Програма USAID “Децентралізація приносить
кращі результати та ефективність» (DOBRE). ЕГ вважає, що ЗВО має всі необхідні ресурси та можливості для
введення аспірантів у міжнародну академічну спільноту.
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5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

ЕГ встановлено, що наукові керівники аспірантів є активними дослідниками, беруть активну участь у дослідницьких
проектах, результати яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються. Наприклад, проф.
Гайдученко С.О., Бєльська Т.В. є відповідальними виконавцями: Держбюджетна науково-дослідна робота по темі: 1)
Сталий розвиток в умовах глобальних викликів: методологія та практика (номер державної реєстрації 0116U003589,
2016 – 2019 рр.) 1. 01.2016 – 12.2016, - Методологічне забезпечення управління сталим розвитком 2. 01.2017 –
12.2017, - Маркетингові дослідження сталого розвитку 3. 01.2018 – 12.2018, - Практичні аспекти публічного
управління в контексті сталого розвитку 2) Забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах
європейської інтеграції: теорія, методологія, практика. (номер державної реєстрації 0119U002496, 2019 – 2021 рр.)
Етап 1. Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції
01.2019 – 12.2019, Етап 2. Методологічні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах
європейської інтеграції 01.2020 – 12.2020, Етап 3. Механізми реалізації та оцінювання якості прийняття
управлінських рішень в умовах європейської інтеграції 01.202 1– 12.2021 3) НДР: «Управління комунікаціями в
сфері публічного адміністрування» (№3085/19). ЕГ підтверджує, що наукові керівники аспірантів є активними
дослідниками, беруть активну участь у дослідницьких проектах, результати яких регулярно публікуються та/або
практично впроваджуються, мають активні профілі у міжнародних наукометричних базах Scopus і WoS.

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.

В Університеті створені умови для дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових керівників
і аспірантів, академічні тексти проходять в рамках ЗВО безкоштовну для авторів перевірку на наявність плагіату.
Також перевіряються наукові роботи НПП. В ЗВО підписано договір з ТОВ «Антиплагіат». Перевірка виконується
системою Unicheck, про що свідчить скан-копія договору та скрін процесу перевірки. За результатами зустрічей ЕГ з
фокус-групами, можна зазначити, що всі учасники процесу ознайомленні з поняттям «академічна доброчесність».
За час дії ОНП не виявлено жодного факту порушень академічної доброчесності ані серед здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії, ані серед науково-педагогічних працівників ЗВО, дотичних до підготовки аспірантів.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Зміст ОНП забезпечує повноцінну підготовку аспірантів до дослідницької та викладацької діяльності за
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Наукова діяльність аспірантів загалом відповідає
напрямам досліджень наукових керівників

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

Експертна група рекомендує проводити активну роботу по введенню аспірантів до міжнародної академічної
спільноти шляхом реалізації різноманітних проектів академічної мобільності, що надасть їм можливість розширити
свої дослідження, а також апробувати свої результати в більш широкому колі науковців.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Зважаючи на наведені сильні сторони та рекомендації щодо інтенсивного залучення аспірантів до міжнародної
академічної спільноти шляхом академічної мобільності у контексті Критерію 10, експертна група дійшла висновку,
що ОНП 281 «Публічне управління та адміністрування» відповідає Критерію 10 за рівнем В.

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність A

Критерій 10. Навчання через дослідження B

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи
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Заїка Олена Вікторівна

Члени експертної групи

Алейнікова Олена Володимирівна

Осьмак Антон Сергійович
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