
ЗВІТ
Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Приватне акціонерне товариство "Вищий
навчальний заклад "Міжрегіональна Академія
управління персоналом"

Освітня програма 34403 Публічне управління та адміністрування

Рівень вищої освіти Бакалавр

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 Приватне акціонерне товариство "Вищий
навчальний заклад "Міжрегіональна Академія
управління персоналом"

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в
ЄДЕБО

34403

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 Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Терещенко Діна Акрамівна, Скребкова Ксенія
Станіславівна, Ткаленко Наталія Валеріївна
(керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 02.03.2020 р. – 04.03.2020 р.

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

Відомості про
самооцінювання
ОП

https://drive.google.com/file/d/1wujTma6VCEmJv2iFu0p33WCBxhiiSWB0/view

Програма візиту
експертної
групи

https://drive.google.com/file/d/10sWEUJs0y55TgS2XMFvLv6YdLGZ2m0Ot/view

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:
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відсутні

II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітня програма є актуальною та враховує сучасні вимоги ринку праці, інтереси стейкхолдерів та
децентралізаційні процеси в системі публічного управління. Програма за своїми цілями узгоджується
із місією та стратегією розвитку ЗВО. ОП забезпечується викладачами із належною академічною
кваліфікацією і передбачає можливість для залучення більшої частки фахівців із професійною
кваліфікацією. Під час візиту експертної групи було перевірено достовірність інформації наданої у
Відомостях про самооцінювання та перевірено відповідну документацію, що дало можливість зробити
висновок про достатню якість організації всіх освітніх процесів. На підставі чого, можна констатувати,
що ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають усім критеріям Додатку до
Положення про акредитацію освітніх програм, з недоліками, що не є суттєвими (рівень В). Проте,
необхідно зазначити про наявність невикористовуваних резервів покращення якості освітнього
процесу. Саме це виступило в якості предмету консультаційного оцінювання експертної групи. Набор
здобувачів вищої освіти здійснювався протягом 2016-2019 років.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Чітка відповідність цілей ОП Стратегії розвитку Академії. Забезпечення програмних результатів
навчання обов’язковими компонентами ОП. Відповідність Стандарту вищої освіти за спеціальністю
281 «Публічне управління та адміністрування» було введено в дію Наказом МОН України №1172 від
29.10.2018 для першого (бакалаврського) рівня. Наявність прозорих правил для вступу на навчання,
які враховують особливості ОП. Використання сервісних додатків Telegram які допомагають
координувати освітні процеси для здобувачів вищої освіти. Доступність до робочих програм як форм
інформування здобувачів вищої освіти про зміст та правила навчання і викладання на ОП. Наявність у
НПП публікацій у виданнях, які включені до баз Scopus та Web of Science. Відповідність усіх
викладачів програми за академічною кваліфікацією. Готовність роботодавців долучатися до участі у
навчальному процесі за ОП на взаємовигідних з академією умовах. Відповідність потреб здобувачів
вищої освіти матеріально-технічній базі та ресурсами. Існування чітких процедур щодо оновлення
освітньої програми.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Обмежені можливості щодо побудови індивідуальної навчальної траєкторії для здобувачів вищої
освіти всіх форм навчання. Вибіркова частина формування компонент ОП «Публічне управління та
адміністрування» побудована за блочним принципом і потребує доопрацювання в частині надання
можливостей вільного вибору здобувачам вищої освіти з загального переліку навчальних дисциплін,
що викладаються в академії на інших освітніх програмах. Процедура визнання результатів
неформальної освіти в ЗВО перебуває на стадії розробки, окремі елементи висвітлені в «Положенні
про організацію освітнього процесу». Рекомендувати адміністрації академії чітко регламентувати
процес та визнання результатів навчання (кваліфікацій), здобутих в інших іноземних та вітчизняних
ЗВО. Тенденція до зменшення набору здобувачів вищої освіти за ОП. Дотримуватись необхідних
термінів розміщення інформаційних матеріалів та документів, пов’язаних з формуванням і реалізацією
ОП на офіційній сторінці академії. Форми імплементації науково-дослідної діяльності недостатнім
чином враховують особливості ОП. Рекомендована подальша робота над розробкою силабусів.
Рекомендована чітка регламентація процедур розгляду скарг студентів щодо різних аспектів
освітнього процесу. Рекомендовано звернути увагу на посилення академічної мобільності здобувачів
вищої освіти.

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
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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.

Як зазначено у відомостях про самооцінювання метою ОП «Публічне управління та адміністрування» є
підготовка професійних фахівців для державного управління, здатних розробляти, аналізувати і
реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські
функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою
утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого
розвитку на основі світових та європейських стандартів; навчити студентів технології самостійного
прийняття відповідальних управлінських рішень. Основними документами, що підтверджують
відповідність цілей ОП «Публічне управління та адміністрування» місії та стратегії МАУП є: -
«Стратегія розвитку Академії»
(https://drive.google.com/file/d/1QXs4fu4L__jFqOpTn7940Xp5oQo2TrOp/view); - «Статут Академії»
(https://drive.google.com/file/d/1UOq8NyRCtkPTo4wazOLHy4lq50WphtQ_/view); Стратегічні завдання
Академії відповідають пріоритетам, що сформовані цілями ОП. При формуванні програмних
результатів навчання було враховано потреби та інтереси стейкхолдерів, а також інтереси здобувачів
вищої освіти, що узгоджується із «Стратегія розвитку Академії».

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

З 09. 2019 в академії розроблено Boat Telegram для студентів задля забезпечення можливості
побудови індивідуальної траєкторії навчання засобами блокового вибору дисциплін. Система здійснює
on-line анкетування про якість освітнього процесу. Анкетування відбувається згідно з
методрекомендаціями https://drive.google.com/file/d/1P8Fq3bLezgPI8eRsJbXoHPyR0RCxF2TR/view
Результати анкетування здобувачів вищої освіти денної форми навчання представлені на офіційній
web-сторінці: https://drive.google.com/file/d/1axGmuerlKnVqUZj9g3R5oXmIKZutpkl0/view Під час зустрічі
зі здобувачами вищої освіти 1-4 курсів денної та заочної форм навчання з’ясували, що відбувається
анкетування в паперовому вигляді, в електронному - результати опитування 1 к. Підтверджено
інформацію про участь здобувачів у роботі вченої ради Академії, НМР інституту, органів студентського
самоврядування. Акредитація первинна - випускників немає. При спілкуванні зі здобувачами вищої
освіти було встановлено, що присутні окремі елементи співпраці з роботодавцями (рецензентами ОП).
В академії створена та функціонує Рада роботодавців з 01.11.19. В академії розроблено Положення
про раду роботодавців https://drive.google.com/file/d/1ARIYbd5aklsNCOvpahevwlajgV-5_FF5/view Надано
протокол засіданні кафедри №9 від 21.03.19 про зустрічь кафедри з представником Національної
служби посередництва і примирення. Під час зустрічі представників студентського самоврядування
було підтверджено, що адміністрація ЗВО та НПП дослуховуються до потреб в частині організації
освітнього процесу.

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.

Сучасні тенденції реформування системи державного управління створюють умови для
функціонування концептуально нової управлінської системи. Така система орієнтована в першу чергу
на взаємодію суб’єктів публічної діяльності для вирішення суспільно важливих колективних проблем
як на місцевому, так і загальнодержавному рівнях. Перелік освітніх компонент в основному
узгоджуєтся із цілями ОП, тенденціями розвитку спеціальності 281 «Публічне управління та
адміністрування», особливостями національного розвитку. Зустріч з стейкголдерами засвідчила, що
ЗВО має певні напрацьовані зв’язки з роботодавцями та проводить з ними певні консультації при
започаткуванні окремих освітніх програм. Частково побажання роботодавців знайшли своє
відображення у цілях освітньої програми та програмних результатах навчання. Компоненти ОП
«Місцеве самоврядування» були визначені на основі систематизації та аналізу досвіду провідних
закладів вищої освіти України які надають освітні послуги за спеціальністю 281 «Публічне управління
та адміністрування». В якості зразкової іноземної ОП було обрано Central European Education
Institutions (Братислава, Словакія) ОП «Medzinárodné a diplomatické štúdia»: http://www.vip-
vs.sk/studijne-programy/72-medzinarodne-diplomaticke-studia
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4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої
освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності
затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти,
програмні результати навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки
кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» було введено в
дію Наказом МОН України №1172 від 29.10.2018 для першого (бакалаврського) рівня. В зв’язку з цим у
2019 році освітня програма була переглянута і затверджена Вченою радою Академії (протокол №6 від
26.06.2019 р.). Освітня програма приведена до повної відповідності до Стандарту освіти. Під час
перебування в Академії та при безпосередній зустрічі з гарантом ОП та НПП випускової кафедри
експертна група мала можливість пересвідчитись в достовірності інформації наведеної у відомості
про самооцінювання. А саме, що було внесено зміни до навчального плану стосовно обов’язкових
освітніх компонент (введено ОК 3.5; 3.8; 3.15; 3.16; 3.17; 3.22; 3.24; 3.25; 3.27; 3.29; 4.3; 4.4; з
вибіркових до обов’язкових було включно ОК 3.19; 3.21; 3.28); збільшено перелік вибіркових
дисциплін; забезпечено право вибору дисциплін; розширено види практики з 2-х (навчальна і
виробнича) до 4-х (ознайомча, навчальна, виробнича і переддипломна) і збільшено загальну кількість
кредитів на їх проходження з 8 до 12 кредитів ЄКТС.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Чітка відповідність цілей ОП Стратегії розвитку Академії. Забезпечення програмних результатів
навчання обов’язковими компонентами ОП. Кваліфікована робоча група на стадії проектування та для
подальшого оновлення ОП. Відповідність Стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне
управління та адміністрування» було введено в дію Наказом МОН України №1172 від 29.10.2018 для
першого (бакалаврського) рівня. Співпраця із основними стейкголдерами на етапі започаткування та
перегляду освітніх програм. Анкетування здобувачів вищої освіти що має на меті покращення якості
освітньої діяльності академії.

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

Враховано досвід лише однієї іноземної освітньої програми, яка є спорідненою за окремими освітніми
компонентами. Недостатня регулярність та змістовність проведення анкетувань студентів заочної
форми навчання. Порушені окремі складові формування індивідуальної навчальної траєкторії в
частині формального добору вибіркових дисциплін. Посилити взаємозв’язок зі стейкголдерами на
стадії покращення та перегляду освітних програм.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП має достатній рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 1.1, 1.2, 1.4 та
недостатній рівень узгодженості за підкритерієм 1.3. Виходячи з релевантності викладеної інформації
та підтверджуючих її фактів, питомої ваги окремих підкритеріїв в генеруванні підсумкової оцінки,
можна зробити висновок щодо достатньої відповідності ОП Критерію 1 (з незначними недоліками).

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Обсяг ОП складає 240 ЄКТС кредитів, що відповідає нормам, викладеним у Законі України «Про вищу
освіту» № 1556-VII від 09 серпня 2019 р. Обсяг навчальних дисциплін за вибором складає 60 ЄКТС
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кредитів, що становить 25% від загальної кількості кредитів. ОП відповідає Стандарту вищої освіти за
спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» який було введено в дію Наказом МОН
України №1172 від 29.10.2018 для першого (бакалаврського) рівня.

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.

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам ОП та Матриця забезпечення
програмних результатів навчання за відповідними компонентами ОП, взаємопов’язана з освітніми
компонентами та має чітку спрямованість на досягнення заявлених програмних результатів навчання
в ОПП «Публічне управління та адміністрування» 2019 року. ОПП 2016 року розробки відрізняється в
частині вибіркових освітніх компонент та забезпечення компетенцій. ОП 2019 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 Наявні освітні
компоненти відповідають Стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та
адміністрування» який було введено в дію Наказом МОН України №1172 від 29.10.2018 для першого
(бакалаврського) рівня. Порядок розробки, затвердження, періодичний перегляд та закриття освітніх
програм регламентує положення розроблене в 2019 році:
https://drive.google.com/file/d/1V7lqVYJs8_Bl44CHP-drgKGUsabotIux/view Положення про робочу програму
навчальної дисципліни в Академії відсутнє, що є недоліком на думку експертної групи і ускладнює
процес розробки і стандартизації даного виду документа.

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

В Академії затверджено і діє «Положення про організацію освітнього процесу»:
https://drive.google.com/file/d/1euqskSvihglRxNd8YW_J5N8b7EvfO-ns/view. Зміст ОП відповідає
предметній області, про що свідчить мета та програмні результати навчання. Об’єктом вивчення є вся
сфера державного управління, тому забезпечення предметної області викладаються наступні освітні
компоненти: «Вступ до спеціальності», «Теорія та історія державної служби», «Теорія та історія
державного управління», «Теорія та історія місцевого самоврядування», «Методологія досліджень у
державному управлінні», «Децентралізація влади», «Нормативно-правове регулювання місцевого
самоврядування», «Нормативно-правові аспекти публічного управління». У відповідності до
«Положення про порядок реалізації студентами ПрАТ «ВНЗ «МАУП» права на вільний вибір
навчальних дисциплін» (https://drive.google.com/file/d/1umj7v5JKujDpuNCpsyLnSioMruQgkDbs/view)
студент має право, дотримуючись прописанної процедури, зі сформованого переліку навчальних
дисциплін здійснити вільний вибір для подальшого вивчення з метою поглиблення професійних знань
в межах обраної освітньої програми та здобуття додаткових спеціальних професійних
компетентностей. Навчальні дисципліни вибіркової компоненти ОП репрезентують потреби
здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

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

В ОП представлено вибіркові компоненти, де передбачено вибір «один з двох», що дещо обмежує
свободу формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти, а тако ж не
передбачено можливість вибору освітньої компоненти, що передбачені іншими ОП Академії. Згідно з
«Положенням про порядок реалізації студентами ПрАТ «ВНЗ «МАУП» права на вільний вибір
навчальних дисциплін» (https://drive.google.com/file/d/1umj7v5JKujDpuNCpsyLnSioMruQgkDbs/view) в
академії існує система вибору дисциплін. ОП передбачено наявність ознайомчої, навчальної,
виробничої, переддипломної практик, що певним чином сприяє формуванню індивідуальної освітньої
траєкторії здобувачів вищої освіти. За ОП «Публічне управління та адміністрування» частково
розроблені силабуси за вибірковими освітніми компонентами: http://maup.com.ua/ua/pro-
akademiyu/instituti/imvsn/kafedra-publichnogo-administruvannya/disciplini-vilnogo-viboru.html На
сучасному етапі проведення відповідного вибору дисциплін з кожного блоку реалізовується
здобувачами вищої освіти шляхом вибору дисципліни засобами додатку Telegram (до 2019 року
шляхом написання заяви на завідуючого кафедри щодо вибору групою здобувачів вищої освіти
відповідної навчальної дисципліни). На даний момент в академії розглядається можливість
розширення переліку вибіркових навчальних дисциплін за рахунок інших ОП для здобувачів вищої
освіти всіх форм навчання

Сторінка 6



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

Освітньою програмою передбачено проходження ознайомчої, навчальної, виробничої,
переддипломної практик загальним обсягом 12 кредитів ЄКТС в установах та організаціях, які
дозволяють здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності. Під час практик
здобувачі вищої освіти виконують роботи, пов'язані з реальними завданнями в органах державної
влади та місцевого самоврядування, знайомляться з нормативними документами. Тематика курсових
і дипломних робіт погоджується в установах та організаціях, які є базами практик, і спрямовані на
вирішення реальних управлінських завдань Керівництво Академії, у свою чергу, акцентувало увагу на
політиці залучення до освітнього процесу в якості викладачів фахівців-практиків, зокрема
роботодавців. В цьому експертна група мала змогу переконатися під час зустрічі з НПП кафедри та
роботодавцями. Також, співробітники Академії наголосили, що на своїх заняттях намагаються більше
уваги приділяти практичним аспектам публічного управління, часто надаючи теоретичний матеріал
заздалегідь до фактичного проведення лекції для його подальшого обговорення та аналізу. Здобувачі
вищої освіти підтвердили використання активних методів навчання (симуляції, вивчення кейсів,
аналітичні дослідження, моделювання ситуацій тощо) для оволодіння подальшою професійною
діяльністю. Передбачені такі види практичної підготовки: виконання індивідуальних завдань та
проводять аналіз реальних показників розвитку регіонів; проходження переддипломної практики, де
поглиблюються і вдосконалюються здобуті знання.

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

В ОП передбачені програмні результати навчання, які мають відповідати формуванню соціальних
навичок: оволодіння ефективними комунікативними здібностями; навичками генерування нових ідей;
дотримання норм професійної етики фахівця; використання інформаційних та комунікаційних
технологій в управлінській діяльності, здатності мотивувати інших до саморозвитку й руху до
поставленої мети, володіння навичками публічних ділових і наукових виступів. ОП згідно з
Стандартом вищої освіти передбачено достатню кількість дисциплін для формування soft skills:
Риторика, Нормативно-правові аспекти публічного управління, PR-технології у державному управлінні,
Парламентаризм в процесі державотворення, Виборчі технології. Також, на програмі створений і
активно працює (експертна група мала можливість переконатися) Ораторський клуб «Державний
службовець». Під час зустрічі зі здобувачами вищої освіти було ідентифіковано достатній рівень
обізнаності з поняттям соціальних навичок. НПП надали приклади застосування активних методів
навчання, які опосередковано розвивають різні соціальні навички. В освітньому процесі також
застосовуються форми та методи навчання, які сприяють набуттю соціальних навичок: критичне
мислення: дебати, студентські конкурси, захист курсових і дипломної робіт; здатність навчатися
впродовж життя: самонавчання, завдання з пошуку інформації, реферати; креативне мислення:
моделювання, кейси; адаптивність: конференції, тренінги, семінари; соціальний інтелект: командні
методи навчання, робота над проектами.

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

Відповідно до звіту самооцінювання випускники ОП отримують кваліфікацію згідно з чинною
редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010,
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10): 24 Інші професіонали 241 Професіонали в сфері
державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності
підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності 2419.3 Професіонали
державної служби. Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій був основою для створення
робочих навчальних програм. Завдання, обов’язки, професійні функції, кваліфікаційні вимоги
враховані у змісті всіх обов'язкових освітніх компонентів ОП та кожному вибірковому.

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.
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Ррозподіл аудиторних годин між видами навчальної діяльності обговорюється на засіданні кафедри
та вноситься до робочого навчального плану: семінарські (практичні) заняття займають 1348 год.
(46% аудиторного навантаження), лекційні - 1578 год. 60 кредитів ЄКТС відповідають навчальному
навантаженню повного року формального навчання (навчального року), навантаження студента
складає 1800 годин/навчальний рік, 1 кредит = 30 годин. Кількість контактних годин на один кредит
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня становить 8 годин, проміжний контроль
становить 2 годин на один кредит, решта часу - самостійної роботи. На самостійну роботу
відводиться 142,5 кредитів (59%), що становить 2/3 часу на вивчення дисципліни та передбачає
додаткове опрацювання лекційного матеріалу, підготовку до виконання самостійних робіт, виконання
інших практичних завдань і проектів, передбачених робочими навчальними програмами. Формування
розкладу навчальних занять відбувається з урахуванням часу, необхідного для самостійної роботи
студента. У четвертому і шостому семестрах виконуються курсові роботи, на які відводиться не
більше одного кредиту. По завершенню навчання виконується дипломна робота, на яку відводиться 3
кредити.

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти
структура освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями
цієї форми здобуття освіти.

Підготовка здобувачів за дуальною формою навчання в Академії здійснюється відповідно до
«Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»:
https://drive.google.com/file/d/15A-BdW8NUc7rN07sIhINzCFt1OM7K7dQ/view На теперішній час дуальна
форма навчання в Академії знаходиться на стадії впровадження. Дуальна форма навчання на ОП
«Публічне управління та адмініструваня» не використовується.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Обсяг ОП та окремих освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС) відповідає вимогам законодавства щодо
навчального навантаження для відповідного рівня вищої освіти. Зміст ОП має чітку структуру, освітні
компоненти програми становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість
досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. Зміст ОП відповідає предметній області
визначеної для неї спеціальності. Наявність в достатньому обсягу навчальних дисциплін, які
формують соціальні навички та Ораторського клубу «Державний службовець».

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

Процедура вільного вибору дисциплін не відповідає рекомендаціям Національного Агентства щодо
даної процедури, а саме обрання будь-якої дисципліни незалежно від спеціальності. Впроваджена
процедура вибору дисциплін обмежує свободу формування індивідуальної траекторії навчання.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОП має достатній рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 2.1, 2.2, 2.3,
2.5, 2.6, 2.7, 2.8 та недостатній рівень узгодженості за підкритерієм 2.4, 2.9. Виходячи з
релевантності викладеної інформації та підтверджуючих її фактів, питомої ваги окремих підкритеріїв
в генеруванні підсумкової оцінки, можна зробити висновок щодо достатньої відповідності ОП
Критерію 2 (з незначними недоліками).

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання:
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1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не
містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої
освіти.

Правила прийому на навчання за ОП «Публічне управління та адміністрування» викладені на
офіційній сторінці академії з посиланням:
https://drive.google.com/file/d/102pjjQm9zMDYSXU4SUZhuAybYW-VMIIh/view Правила прийому на
навчання достатньою мірою структуровані, викладені чітко і зрозуміло. Вони не містять ознак
дискримінації для потенційних вступників на навчання за цією магістерською освітньою програмою.

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

Згідно з «Правилами прийому до ПрАТ «ВНЗ «МАУП» на навчання на перший курс для здобуття
ступеня бакалавра приймаються особи на основі повної загальної середньої освіти за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання. Академія приймає на третій курс (з нормативним терміном
навчання на вакантні місця) за умови вступу на споріднену спеціальність та на другий курс (з
нормативним терміном навчання на вакантні місця) або на перший курс (зі скороченим терміном
навчання) за іншою спеціальністю осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття ступеня бакалавр. На основі отриманої
інформації можна зробити висновок про те, що правила прийому на навчання за освітньою програмою
у цілому враховують особливості самої освітньої програми.

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших
закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про
визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є
доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється в Академії «Положенням про
порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти» та п.13
«Положення про організацію освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
(https://drive.google.com/file/d/1euqskSvihglRxNd8YW_J5N8b7EvfO-ns/view), який передбачає, що студент
надає академічну довідку встановленого зразка, що підтверджує виконання освітньої програми в
іншому ЗВО і містить інформацію про результати навчання та звітує про виконання індивідуального
навчального плану. Академія у встановленому порядку за поданням відповідної кафедри зараховує
результати навчання в іншому ЗВО. Студенти, що переводяться до Академії отримують знижку 10%
на весь період навчання (http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/abiturientam2/perevod-ta-
ponovlennya-navchannya.html). В питаннях організації програм академічної мобільності на території
України та за кордоном Академія користується Постановою Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12.08.2015
р.No579.

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно
дотримуються під час реалізації освітньої програми.

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті визначені в п.4.6.
«Положення про організацію освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
(https://drive.google.com/file/d/1euqskSvihglRxNd8YW_J5N8b7EvfO-ns/view). Даний пункт достатньо чітко
регулює дану процедуру. Однак, під час зустрічей зі здобувачами вищої освіти, НПП було
встановлено, що за даною освітньою програмою досвід визнання результатів неформальної освіти
відсутній. Тому у експертної групи не має можливості оцінити ефективність даної процедури в
академії.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Наявність чітких і зрозумілих правил для вступу на навчання, які враховують особливості ОП.
Наявність публічного доступу до документів Академії, що регулюють доступ до освітньої програми та
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визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО. Сприятливі умови для можливого
переведення здобувачів із однієї ОП на іншу.

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

Відсутність правил для визнання результатів навчання, які отримані за фахом у неформальній освіті.
Рекомендовано створити чіткі процедури, які забезпечать можливість врахування на ОП наданих
послуг здобувачам вищої освіти у системі неформального навчання. Доцільно додатково
ознайомитися із кращими практиками визнання результатів навчання у інших ЗВО. Визначити
можливості для започаткування практики академічної мобільності здобувачів вищої освіти в контексті
цієї ОП.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОП має достатній рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 3.1, 3.2 та
недостатній рівень узгодженості за підкритерієм 3.3, 3.4. Виходячи з релевантності викладеної
інформації та підтверджуючих її фактів, питомої ваги окремих підкритеріїв в генеруванні підсумкової
оцінки, можна зробити висновок щодо достатньої відповідності ОП Критерію 3 (з незначними
недоліками).

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.

Під час запланованих зустрічей з НПП та здобувачами вищої освіти встановлено, що методи та форми
навчання, які використовуються викладачами, дозволяють ефективно досягти програмних
результатів. Навчання здійснюється різноманітними методами. Впроваджено контекстне навчання;
імітаційне навчання та модульне. Усі програми робочих дисциплін знаходяться у відкритому доступі
репозиторію МАУП (http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/imvsn/kafedra-publichnogo-
administruvannya/robochi-navchalni-programi3.html) (https://drive.google.com/file/d/1Kg3xK1m-
iMNQ4gDT0wEnDcLUOnywG9gV/view). Студентоцентроване навчання за ОП підтверджено комплексом
заходів: ораторський клуб «Державний службовець», гурток «Формування сучасного іміджу», в
рамках якого проводяться наукові семінари, майстер-класи, відкриті лекції, екскурсі; наявність
скриньки довіри; інститут кураторства 1 курс, здійснення діяльності студентського омбудсмена. За
результатами співбесіди експертної групи з викладачами, вони надали раціональне пояснення щодо
обраних ними методів навчання відповідно до змісту освітніх компонентів та програмних результатів
навчання, що корелюються з Положенням про розроблення та реалізацію освітніх програм МАУП За
результатами проведених зустрічей зі здобувачами вищої освіти та НПП, експертна група дійшла
висновку, що 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.

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).

Експертна група підтверджує, що інформація про організацію освітнього процесу, освітні програми,
робочі програми, анотації освітніх компонентів розміщена на електронних ресурсах Академії. Зокрема
на сайті представлені: ОП (https://drive.google.com/file/d/1Kg3xK1m-
iMNQ4gDT0wEnDcLUOnywG9gV/view), яка містить інформацію щодо цілей, змісту та програмних
результатів навчання; робочі програми з дисциплін (http://maup.com.ua/ua/pro-
akademiyu/instituti/imvsn/kafedra-publichnogo-administruvannya/robochi-navchalni-programi3.html),
анотації дисциплін, де визначено очікувані результати навчання за дисципліною тощо. Інформація є

Сторінка 10



доступною і зрозумілою. За результатами роботи експертної групи встановлено, що в ЗВО розроблено
«Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
(https://drive.google.com/file/d/1KFEvCu_NFhNTeFP-cfaxZiKXNEbGF-O0/view. Забезпечення навчального
процесу здійснюється відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої
освіти (https://drive.google.com/file/d/1_-vhNhXtjgJ2khQxpSUXkhO2Dx5fpiSq/view). Здатність здобувачів
використовувати в сучасні ІКТ формується шляхом вивчення освітніх компонентів «ІКТ в галузі
публічного адміністрування», «Управління проектами в державному управлінні», «Електронне
врядування». Порядок та критерії оцінювання визначено також у «Пораднику для студента
спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (http://maup.com.ua/ua/pro-
akademiyu/instituti/imvsn/kafedra-publichnogo-administruvannya/poradnik-studenta-majbutnogo-
upravlincya.html).

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

Експертною групою встановлено, що під час реалізації ОП кафедра забезпечує поєднання навчання і
досліджень шляхом залучення здобувачів до роботи студентських наукових гуртків, навчальних
лабораторій, участі у конкурсах студентських наукових робіт, у наукових конференціях, у науково-
дослідних роботах, в олімпіадах, до досліджень у межах виробничої та переддипломної практик.
Відповідно до ОП передбачена обов’язкова освітня компонента «Методологія досліджень у
державному управлінні» Здобувачі вищої освіти долучаються до науково-дослідної теми кафедри
публічного адміністрування «Теоретико-методологічні основи державно-управлінських реформ в
Україні», зокрема під час виконання курсових та випускних кваліфікаційних робіт, проходження
практики. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики містять підрозділ 1.3, що
регламентує проведення науково-дослідної роботи в рамках практики На проведеній експертною
групою зустрічі із представниками студентського самоврядування і здобувачами з’ясовано, що під
час виконання навчальних завдань здобувачі освіти мають змогу вільно обирати теми для
досліджень; на кафедрі публічного адміністрування створено умови як для наукової, так і в
навчальної діяльності. Отже, під час виїзду до ЗВО експертна група пересвідчилась, що ЗВО у цілому
забезпечує поєднання цілей програми та процесу викладання і навчання за ОП із науковими
дослідженнями. Експертна група надала рекомендації ЗВО щодо імплементації дослідницького
компоненту у освітній процес відповідно до особливостей ОП.

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

ОП «Публічне управління та адміністрування» було започатковано в 2016 році. В 2019р. відбувся
перегляд освітніх компонент програми і їх наповнення з урахуванням результатів опитування
здобувачів та зустрічі НПП кафедри з основними стейкхолдерами. Результатом чого стала зміна
навчальних дисциплін як обов’язкової, так і вибіркової компонент і розробка нового навчального
плану, за яким відбувся набір 2019 року на ОП. Механізм оновлення змісту освіти на основі наукових
досягнень і сучасних практик у відповідній галузі певною мірою в ЗВО відпрацьований, що
підтверджується нормативним документами з організації освітнього процесу в ЗВО, зокрема
«Положенням про організацію освітнього процесу у МАУП; «Положенням про розроблення та
реалізацію освітніх пррограм МАУП. Протоколи засідань кафедри підтверджують, що відбуваються
науково-методичні семінари кафедри, присвячені тенденціям сучасних державно-управлінських
технологій. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники формують зміст освітньої діяльності
на основі наукових досягнень і сучасних практик у галузі «Публічне управління та адміністрування»,
що підтверджується відповідними публікаціями. Так, в межах оновлення програм надруковано
монографії, наукові результати яких впроваджено в освітній процес. Викладачі формують зміст
освітньої діяльності на основі наукових досягнень і сучасних практик у галузі «Публічне управління
та адміністрування», що підтверджується відповідними публікаціями та створенням наукових
профілів в Google Scholar, ORCID, ResearchGate та Scopus.

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

За результатами співбесіди з НПП експертною групою встановлено, що в ЗВО сприяють і заохочують
до стажувань, підвищення кваліфікації викладачів та здобувачів за кордоном (зокрема, за кошти
ЗВО). Так, наприклад, Пархоменко-Куцевіл О.І. пройшла стажування та отримала Сертифікат про
проходження закордонного стажування з 6 по 24 червня 2016 р. (108 годин) Katedrze Administracji i
Socjologii Akademii Pomorskiej w Slupsku (Польща, Слупськ); Яровой Т.С. отримав Сертифікат про
проходження стажування Central European Education Institutions (Братислава, Словакія) з 3 по 14
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квітня 2017 року (150 годин); Чаркіна А.О. сертифікат про стажування в Гуманітарно-природничому
університеті в Сандомирі (Республіка Польща) (108 годи) з 11 по 15 червня 2018 року; Романенко Є.О.
пройшов стажування в Університеті Північного Лондону з 28 червня по 20 липня 2001 р.; стажування
в Міжнародному інститут інновацій «Наука – Освіта – Розвиток» у Варшаві з 1 червня по 30 листопада
2016 р. Результати стажування було використано викладачами в ході реалізації ОП. В рамках
міжнародної співпраці 04 вересня 2018року укладено Угоду про двостороннє співробітництво між
Варшавським університетом менеджменту і ПрАт «ВНЗ «МАУП». Здобувачі та викладачі кафедри
публічного адміністрування мають можливість долучатися по своєму профілю до кожного
партнерського договору по співпраці, що підписаний між Академією та іноземними ЗВО (зокрема, на
навчання в рамках співпраці з Central European Education Institutions (Братислава, Словакія).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Своєчасне надання учасникам освітнього процесу доступної і зрозумілої інформації щодо цілей, змісту
та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих освітніх
компонентів. Використання для реалізації ОП інформаційно-комунікаційних технологій. Оновлення
викладачами змісту освіти на основі найновіших досягнень публічного управління та адміністрування.
Впровадження принципу академічної свободи у викладанні та навчанні за ОП «Публічне управління
та адміністрування». Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у
освітній програмі цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу. Наявність у членів групи забезпечення публікацій у виданнях, які
включені до авторитетних міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science.

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

Активізувати процес залучення здобувачів вищої освіти у програмах міжнародної академічної
мобільності.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОП має достатній рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
та недостатній рівень узгодженості за підкритерієм 4.5. Виходячи з релевантності викладеної
інформації та підтверджуючих її фактів, питомої ваги окремих підкритеріїв в генеруванні підсумкової
оцінки, можна зробити висновок щодо достатньої відповідності ОП Критерію 4 (з незначними
недоліками).

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.

Загальні форми контрольних заходів визначені Положенням про організацію освітнього процесу в
МАУП http://maup.com.ua/assets/files/pdf/osv-proc.pdf. Під час зустрічі з викладачами було зазначено,
що дане Положення є уніфікованою системою, контрольні заходи зазначені в розділі 6 «Форми
організації освітнього процесу». Згідно з п. 6 система моніторингу навчальних досягнень студентів
включає поточний, рубіжний (модульний) контроль і підсумковий (семестровий) контроль з кожної
дисципліни, захист курсової роботи (проекту), виконання індивідуальних завдань. Основними
формами контролю є: модульні контрольні роботи, заліки, екзамени, усні презентації; семінари й
наукові звіти із оцінюванням досягнутого; кваліфікаційний екзамен; захист кваліфікаційної роботи.
Положення про оцінювання навчальних досягнень та здобувачів вищої освіти у МАУП
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https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view визначено критерії
оцінювання в Положенні критерії оцінювання знань і умінь студентів в МАУП
http://maup.com.ua/assets/files/pdf/ocin-znan-stud.pdf Робочі програми за ОП оприлюднені на сайті ПРАТ
«ВНЗ «МАУП» http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/library/metod/3-publichne-upravlinnya.html.
Зустрічі зі здобувачами вищої освіти за ОП засвідчили, що критерії оцінювання є чіткими та
зрозумілими. Наявні критерії переважно дозволяють встановити досягнення більшості результатів
навчання за ОП. Форми підсумкових контрольних заходів за навчальними дисциплінами ОП
включають виконання багаторівневих завдань

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

Атестація здобувачів ОП проводиться відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в
ПРАТ «ВНЗ»МАУП», п. 7 стр. 19 http://maup.com.ua/assets/files/pdf/osv-proc.pdf та до Положення про
роботу екзаменаційної комісії в ПРАТ «ВНЗ»МАУП» http://maup.com.ua/assets/files/pdf/ekzam-komisia.pdf
Атестація випускників ОП проводиться у формі згідно із Стандартом вищої освіти за спеціальністю
281 «Публічне управління та адміністрування».

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.

На сайті МАУП є перелік положень щодо особливостей організації освітнього процесу
(http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/sistema-yakosti/publichnist-diyalnosti-akademii.html). За
допомогою яких здобувачи мають змогу отримати інформацію про форми контрольних заходів та
критерії оцінювання. Під час візиту було з’ясовано, що ЗВО знають про розміщення вищевикладених
положень. Про форми контрольних заходів та критерії оцінювання повідомляється в усній формі
викладачами здобувачам вищої освіти на першому аудиторному занятті. Під час зустрічі із
викладачами та здобувачами вищої освіти було виявлено, що в Академії існують інструменти
запобігання виникненню конфліктних ситуацій при здійсненні заходів поточного та семестрового
контролю, який передбачений п.8 стр. 9 в Положенні про оцінювання навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти у МАУП (https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-
dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view). Здобувач вищої освіти має право подати мотивовану заяву щодо
апеляції. Під час зустрічі з студентським самоврядуванням МАУП http://maup.com.ua/ua/pro-
akademiyu/studenska-rada/nasha-komanda.html було зазначено, що випадки застосування процедур
врегулювання конфлікту інтересів за ОП були проте за допомогою апеляції дані конфлікти були
вирішені в межах викладеного Положення. На зустрічи був присутній уповноважений з прав
студентів МАУП (омбутсмен), який зазначив, що згідно з Положенням
https://drive.google.com/file/d/1tmqGQ4bVHEIcgVRCbYYIZVBDR2bgCRqe/view при конфліктних ситуаціях
студенти можуть звернутися до нього.

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.

Забезпечення академічної доброчесності в Академії є частиною внутрішньої системи забезпечення
якості освіти (http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/sistema-yakosti/struktura-sistemi.html. В ПРАТ
«ВНЗ «МАУП» діє: - Кодекс академічної доброчесності ПРАТ «ВНЗ»МАУП»
https://drive.google.com/file/d/1r74_4CHxDx1bpAvw8X4AvaqLSGWbyaYd/view - Положення про перевірку
академічних і наукових текстів на плагіат
https://drive.google.com/file/d/1fjNHCCLkQlfXRn9KD9twEmiRxNC07ZEv/view - Положення про запобігання
та виявлення плагіату в наукових та академічних текстах у МАУП
https://drive.google.com/file/d/1Mj5N2nBwssIworXaa6bx5sO6fjcuH8nJ/view Здобувачі вищої освіти денної
форми навчання знайомляться з основними аспектами академічної доброчесності МАУП на перших
аудиторних заняттях, заочної форми навчання на перших загальних зборах. Популяризації
академічної доброчесності передбачені «Методологія наукових досліджень». Весь освітній процес в
Академії здійснюється низка заходів щодо дотримання учасниками освітнього процесу принципів
академічної доброчесності: інформаційна робота викладачів зі студентами, мотивація студентів до
навчання, перевірка робіт на плагіат, інформаційна та консультаційна робота відділу якості освіти,

Сторінка 13



відкритий доступ до інформації та ін. У обов’язковому порядку перевірці підлягають дисертаційні
дослідження, статті для збірників наукових праць ЗВО, монографії, підручники та навчальні
посібники, навчально-методичні посібники, підготовлені НПП. Політики та процедури ЗВО щодо
академічної доброчесності є чіткими.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Контрольні заходи та критерії та критерії їх їх оцінювання є чіткими, зрозумілими, валідними і
зазделегіть опрелюднені. Відкритий доступ до організаційно-методичних документів щодо
роз’яснення критеріїв оцінювання. Наявність уповноваженого з прав студентів ПРАТ «ВНЗ «МАУП»
(омбутсмен), дозволяє запобігати випадкам конфліктних ситуацій під час здійснення контрольних
заходів. Правила проведення контрольних заходів ОП є чіткими, зрозумілими, доступними,
забезпечують об’єктивність екзаменаторів, включають процедури оскарження результатів і
повторного проходження і були послідовно дотримані під час реалізації.

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

Не досить чітко сформульовано етапи подання мотивованого листа щодо апеляції та сама процедура
апеляції.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОП має достатній рівень узгодженості із якісними характеристиками завсіма підкритеріями, таким
чином, можна зробити висновок щодо достатньої відповідності ОП Критерію 5.

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.

Експертною групою констатовано, що до реалізації ОП залучені кваліфіковані науково-педагогічні
працівники. Гарант ОП - д.е.н., проф. Пархоменко-Куцевіл О.І. завідувач кафедри, доктор наук з
державного управління, доцент, автор багатьох наукових праць і монографій, має досвід державної
служби в центральних органах виконавчої влади 13 років (з 2001 по 2014 р.р.). Склад групи
забезпечення та викладачів, що реалізують освітній процес дозволяють на належному рівні здійснити
підготовку студентів за даною ОП. Ця інформація знайшла своє підтвердження в процесі аналізу
експертної групи її базової освіти, наукового ступеня, вченого звання, стажу роботи, наукових
публікацій. Позитивним моментом є те, що серед викладачів є практики з державного управління, які
мають досвід роботи в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування (Романенко Є.О.;.
Яровой Т.С., Чаркіна А.О.,. Черняхівська В.В.) http://maup.com.ua/ua/pro-
akademiyu/instituti/imvsn/kafedra-publichnogo-administruvannya.html. Академічна та професійна
кваліфікація викладачів відповідає цілям та програмним результатам навчання. Кадрове
забезпечення освітнього процесу на ОП відповідає вимогам, що наведені у Постанові Кабінету
Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності закладів освіти». Експертна комісія констатує, що ЗВО належним чином
обґрунтував та надав раціональне пояснення щодо кожної дисципліни в межах академічної або
професійної складової кваліфікації кожного викладача.
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2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити
необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

Процедура конкурсного добору викладачів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних
працівників відбувається на підставі: Положення про обрання та прийняття на роботу НПП МАУП
https://drive.google.com/file/d/0B0yEyg903WzkZnU4SEVTU1FVY3ZaUTUxM0JxMFlZMFF4bW9J/view
Положення про укладання контрактів при прийнятті на роботу науково-педагогічних та педагогічних
працівників МАУП https://drive.google.com/file/d/0B0yEyg903WzkTUpOeTN3SXduMGs/view Відповідно до
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників МАУП встановлено
мінімальні вимоги до освіти та стажу роботи претендентів. Процедура добору є прозорою та
регламентує процес заміщення вакантних посад. При первинному проходженні конкурсу викладач
дає пробну пару в присутності представника методичної ради інституту. При подальшому
проходженні конкурсу враховуються результати опитування здобувачів вищої освіти, участь
викладача у процесах забезпечення якості вищої освіти. Визначається рейтинг НПП відповідно до
«Положення про рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр, інститутів МАУП
https://drive.google.com/file/d/1PS628OSSk_VOLri9_MZhykVVZxmJgX_U/view). В Положенні про
організацію освітнього процесу в МАУП чітко визначаються вимоги до НПП. Розділ 9 визначає права
НПП на академічну свободу, мобільність, захист професійної честі та гідності, підвищення свого
професійного рівня та обов`язки. Під час зустрічі з НПП була підтверджена інформація про прозорість
конкурсного відбору та необхідні критерії для участі у конкурсі.

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

Експертною групою підтверджується, що ЗВО залучає роботодавців до організації та реалізації
освітнього процесу, зокрема при організації і проведенні практик (Дніпровська РДА, Святошинська
РДА Подільська РДА, Шевченківська РДА місті Києві, Національна служба посередництва і
примирення, Бориспільська районна державна адміністрація Київської області та ін.). Співпраця
відбувається на етапі проведення експертиз робочих програм навчальних дисциплін шляхом надання
консультаційної допомоги. Гербеда С.В.- заступник Голови Національної служби посередництва і
примирення надав пропозиції щодо удосконалення освітніх компонентів «Планування діяльності
органів виконавчої влади», «Аналітична діяльність». В ході спілкування зі стейкхолдерами
експертною групою встановлено, що роботодавці вносять свої пропозиції щодо змісту робіт і беруть
участь у захистах дипломних робіт (проектів). Здійснюється співпраця кафедри публічного
адміністрування зі стейкхолдерами: Святошинська РДА місті Києві (угода №340 від 02.09.2019),
Подільська РДА місті Києві (угода №342 від 20.09.2019), Шевченківська РДА місті Києві (угода №308
від 0.05.2018), Служба у справах дітей та сім’ї Подільської в місті Києві РДА (угода №326 від
01.07.2019), Центр соціально-психологічноїї реабілітації дітей та молоді з функціональними
обмеженнями Подільського міста Києва (угода №352 від 24.12.2019), Національна служба
посередництва і примирення (угода №238 від 03.09.2015), Бориспільська районна державна
адміністрація Київської області (угода №353 від 27.01.2020).

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

Академія (випускова кафедра) залучає до аудиторних занять на ОПП професіоналів-практиків,
експертів галузі, представників роботодавців, запрошуючи їх на практичні заняття та проведення
майстер-класів, відкритих лекцій. До проведення аудиторних занять (відкритої лекції-дискусії для
студентів 3-4 курсів) залучено кандидата наук з державного управління, представника Національної
служби посередництва та примирення Акімова О.О., який має практичний досвід вирішення
державно-управлінських проблем, (протоколи засідання кафедри № 9 від 21.03.2019; від № 3 від
31.10.2019). Залучення до начального процесу практиків відбувається згідно з розкладом занять.
Важливо зазначити, що за результатами опитування здобувачів вищої освіти ОП залучення
професіоналів-практиків та представників роботодавців отримало високу оцінку студентів, що
свідчить про необхідність подальшого розвитку цього напрямку. Під час зустрічі із основними
стейкхолдерами ОП було зазанчено, що окрім проходження практики на базах роботодавців, було б
добре залучати більшу кількість роботодавців до читання вибіркових дисциплін в залежності від
специфіки набраної групи здобувачів вищої освіти.

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

В ЗВО існує система професійного розвитку викладачів ОП через: надання методичної допомоги на
кафедрах, на рівні інституту; проведення майстер-класів, тренінгів як елементів внутрішнього
підвищення кваліфікації; робота з молодими викладачами, яких супроводжують впродовж першого
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року викладання; аналіз відвідування керівництвом інституту і бажаючими колегами лекцій. Вища
школа управління МАУП щороку надає можливості підвищення кваліфікації всім НПП
(http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/programa-mba/kursi-pidv-pedagog.html). Серед наданих
доказів є сертифікати успішного проходження стажування НПП за кордоном таких викладачів, як:
Пархоменко-Куцевіл О.І. пройшла стажування та отримала Сертифікат про проходження
закордонного стажування з 6 по 24 червня 2016 р. (108 годин) Katedrze Administracji i Socjologii
Akademii Pomorskiej w Slupsku (Польща, Слупськ); Яровой Т.С. отримав Сертифікат про проходження
стажування Central European Education Institutions (Братислава, Словакія) з 3 по 14 квітня 2017 року
(150 годин); Чаркіна А.О. сертифікат про стажування в Гуманітарно-природничому університеті в
Сандомирі (Республіка Польща) (108 годи) з 11 по 15 червня 2018 року; РоманенкоЄ.О. пройшов
стажування в Університеті Північного Лондону з 28 червня по 20 липня 2001 р.; стажування в
Міжнародному інститут інновацій «Наука – Освіта – Розвиток» у Варшаві з 1 червня по 30 листопада
2016 р. Результати стажування було використано викладачами в ході реалізації ОП.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності шляхом забезпечення: навчання на тренінгах та
програмах з професійного розвитку і підвищення кваліфікації, участі у міжнародних конференціях,
наукових дебатах; роботи практичних лабораторій з методології викладання і навчання;
міждисциплінарної взаємодії з викладачами з інших кафедр, інститутів; долучення до системи «peer
review»; психологічна допомога (робота з психологом, яка допомагає боротись з певними кризами і
рости над собою). Керівництво кафедри сприяє створенню та підтримці оптимального психологічного
клімату, який сприяє реалізації творчого та наукового потенціалу співробітників, спрямовуючи його на
виконання основних завдань навчального закладу. Порядок заохочень за успіхи у роботі викладений
в Положенні про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ПрАТ ВНЗ МАУП
(https://drive.google.com/file/d/1_-vhNhXtjgJ2khQxpSUXkhO2Dx5fpiSq/view). Важливо підкреслити, що
НПП позитивно висловлювались щодо можливості безкоштовно друкувати науково-практичні
результати досліджень у вигляді статей в збірниках, які видаються в ЗВО та тез конференцій, що
проводяться на базі Академії. Звернули увагу, що за зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і
бездоганну роботу, новаторство і за інші досягнення в роботі можуть застосовуватися моральні і
матеріальні заохочення, серед яких: подяка ректора, нагородження Грамотою, нагородження
Почесною грамотою, нагородження цінним подарунком, видача премії, оплата видання публікацій в
збірниках, які входять до наукометричних баз тощо.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Група забезпечення ОП складається з фахівців у галузі публічного управління та адміністрування з
достатнім рівнем підготовки, що відповідає статті 30 Ліцензійним умов. Наявність у НПП публікацій у
виданнях, які включені до баз Scopus та Web of Science. Готовність роботодавців долучатися до участі
у навчальному процесі за ОП. Кафедра має широку палітру договорів про співпрацю із органами
публічного управління та адміністрування. Існує низка дієвих механізмів щодо стимулювання
розвитку викладацької майстерності та професійного розвитку НПП.

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

Експертною групою рекомендовано оновити Положення про Конкурсну комісію НАУ (прийняте у 2015
р.). З огляду на результати опитування здобувачів вищої освіти щодо залучення професіоналів-
практиків та представників роботодавців рекомендовано укласти угоди про співпрацю із іншими
роботодавцями в регіонах, оскільки фактична співпраця здійснюється. Також рекомендовано на сайті
Академії, в соціальних мережах більш активно анонсувати та повідомляти про результати
проведених заходів зі стейкхолдерами та ретельніше формалізувати співпрацю.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.
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ОП має достатній рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 6.1, 6.3, 6.4,
6.5, 6.6 та недостатній рівень узгодженості за підкритерієм 6.2. Виходячи з релевантності викладеної
інформації та підтверджуючих її фактів, питомої ваги окремих підкритеріїв в генеруванні підсумкової
оцінки, можна зробити висновок щодо достатньої відповідності ОП Критерію 6 (з незначними
недоліками).

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.

Матеріально-технічні ресурси академії складаються із 26 корпусів, з них 6 навчальних корпусів та 2
гуртожитків, серед яких – бібліотечно-інформаційний комплекс, безкоштовні зони wi-fi, гуртожитки,
спортивний комплекс та ін. Під час візиту до бібліотеки було продемонстровано нові надходження
підручників для забезпечення дисциплін ОП, а саме: Публічне адміністрування, Менеджмент у
державному управлінні, Стратегія і тактика державного управління. Наукова бібліотека ПРАТ «ВНЗ
«МАУП» забезпечує доступність документів, інформації, знань для ефективного розвитку освітньої та
наукової діяльності на основі повного задоволення інформаційних потреб студентів на базі новітніх
інформаційних технологій. До послуг користувачів бібліотеки - абонемент та читальні зали з
універсальним книжковим фондом, що налічує більше 380 тис. примірників; комп'ютерний зал, де
можна скористатися електронним каталогом, електронною бібліотекою, інтернетом, сканером,
ксероксом та попрацювати на ПК. Всі процеси бібліотечної роботи виконуються за допомогою
Автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи. Проводиться індивідуально-консультаційна
робота з користувачами, оформлюються книжкові виставки, тематично-інформаційні полиці,
інформаційні стенди, проводяться презентації, перегляди нових надходжень тощо
(http://library.iapm.edu.ua/index.htm). НПП при зустрічі підтвердили і продемонстрували (як в
паперовому так і в електронному вигляді) наявність методичного забезпечення ОП «Публічне
управління та адміністрування».

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.

Відповідно до статуту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
(https://drive.google.com/file/d/1UOq8NyRCtkPTo4wazOLHy4lq50WphtQ_/view;) особи, які навчаються в
академії, мають право на безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами,
навчальною, науковою та спортивною базами МАУП. Студенти засвідчили, що вони отримують
безоплатний доступ до інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання за ОП.
Під час візиту до бібліотеки та спортивного комплексу відповідальні особи підтвердили можливість
безоплатного доступу викладачів та здобувачів освіти до інфраструктури та інформаційних ресурсів
ЗВО.

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.

Матеріальні умови навчання знаходяться на достатньому рівні: в навчальних аудиторіях наявні
мультимедійній дошки, проектори та комп’ютери. Під час огляду матеріально-технічної бази академії,
було продемонстровано: навчальну лабораторію «Державний службовець», лінгафонний кабінет –
оснащений необхідними технічними засобами навчання, кабінет Ради роботодавців Умови
проживання в гуртожитках є хорошими. В академії працює департамент з виховної роботи та спорту
та відділ інформаційного забезпечення та публічної інформації
http://maup.com.ua/assets/images/general-images/model-vso.png В наявності є актова зала, конференц-
зала та зона Відкритого простору для використання здобувачами вищої освіти та НПП ПРАТ «ВНЗ
«МАУП». В корпусах наявні кафетерії та буфети. Зустріч із представниками студентського
самоврядування та здобувачами вищої освіти на ОП засвідчила у цілому про задоволеність студентів
освітнім середовищем З метою виявлення та врахування потреб та інтересів проводяться
консультації із студентським самоврядуванням, періодичні опитування, зустрічі, тощо. На зустрічі із
студентським самоврядуванням було підтверджено, що адміністрація академії активно співпрацює із
студентським самоврядування та безпосередньо із здобувачами вищої освіти та оперативно реагує на
потреби та інтереси студентів, було наведено конкретні приклади. Під час зустрічі з гарантом ОП
було зазначено, що Наглядова рада Академії зацікавлена у постійному моніторингу рівня
задоволеності студента освітнім процесом та матеріально-технічної забезпеченості академії
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4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.

Студенти МАУП є повноцінними учасниками освітнього процесу, мають право доповнювати основну
свою спеціальність окремими навчальними дисциплінами для підвищення своєї ерудиції шляхом
вільного вибору навчальних дисциплін через «бот» в телеграмі. Під час зустрічі зі здобувачами вищої
освіти, ними було продемонстровано багатофункціональність боту, де можна переглянути розклад
занять, контактні номери телефонів викладачів, переглянути свої семестрові оцінки та
безпосередньо пройти опитування щодо вибору навчальних дисциплін, та інші питання пов’язані із
рівнем забезпечення, як ОП так і матеріально технічної бази академії. Наукова бібліотека МАУП (307
тис. примірників) забезпечує доступність документів, інформації, знань для ефективного розвитку
освітньої та наукової діяльності на основі повного задоволення інформаційних потреб студентів на
базі новітніх інформаційних технологій http://library.iapm.edu.ua/ На сайті бібліотеки здобувачі вищої
освіти мають можливість користуватися електронним каталогом і покажчиком періодичних видань,
переглядати нові надходження та віртуальні виставки. Створено цифровий репозитарій (5 тис
джерел) http://library.iapm.edu.ua/repository/ Під час зустрічі із студентським самоврядуванням та
здобувачами вищої освіти було визначено, що рівень задоволеності механізмами освітньої,
організаційної, консультативної та соціальної підтримки є хорошим, студенти зауважили, що на їх
пропозиції та скарги адміністрація академії оперативно реагують та вирішують (наведено конкретні
приклади)

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

Під час екскурсії в ПРАТ «ВНЗ «МАУП» на 1 поверсі Навчально-наукового інститута міжнародних
відносин та соціальних наук експертній комісії було продемонстровано спеціально облаштовний вхід
до корпусу та кабінети для осіб з особливими освітніми потребами, поруч із корпусом розміщений
окремий гуртожиток спеціально облаштований. За словами гаранта ОП на даний момент студентів з
особливими освітніми потребами немає.

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є
доступною для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час
реалізації освітньої програми.

Під час зустрічі студенти розповіли про процедуру дій у випадку виникнення конфліктних ситуацій з
викладацьким складом. В Академії на постійній основі діє посада студентського омбудсмена, який
представляє студентів перед адміністрацією при врегулюванні конфліктних ситуацій. В Академії і в
інституті є встановлені у відкритих місцях «скриньки довіри» з запитаннями до ректора Академії та
директора інституту, в які студенти (навіть анонімно) можуть залишити запитання або скарги до
адміністрації. Студентською радою було зауважено, що в академії були конфліктні ситуації, які було
оперативно вирішено.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або
наукової діяльності в межах ОП. Активна видавнича діяльність навчальних посібників з дисциплін ОП.
Кожен студент забезпечений необхідними підручниками, посібниками, законодавчою документацією.

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

Рекомендовано розширити перелік послуг сектору соціально-психологічної підтримки щодо надання
психологічних тренінгів для НПП. Рекомендовано залучати здобувачів вищої освіти до програми
«Плацкарт» з метою співпраці, пошуку ідей та механізмів локальних змін, з глобального розвитку
системи вищої освіти в Україні, студентство ПРАТ «ВНЗ»МАУП» матиме можливість поїхати в один з
дев’яти кращих університетів України.
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Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОП має достатній рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 7.1, 7.2, 7.3,
7.4, 7.5 та недостатній рівень узгодженості за підкритерієм 7.6. Виходячи з релевантності викладеної
інформації та підтверджуючих її фактів, питомої ваги окремих підкритеріїв в генеруванні підсумкової
оцінки, можна зробити висновок щодо достатньої відповідності ОП Критерію 7 (з незначними
недоліками).

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Експертною групою встановлено, що розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний
перегляд освітньої програми відбувається згідно із визначеною загальноінституційною політикою та
процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої освіти ЗВО https://drive.google.com/file/d/1_-
vhNhXtjgJ2khQxpSUXkhO2Dx5fpiSq/view та Положенням про розроблення та реалізацію освітніх
програм в МАУП http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/sistema-yakosti/formuvannya-osvitnih-
program-navchalnih-planiv.html Програми переглядають і оновлюють, залучаючи до цього процесу
здобувачів вищої освіти та інших стейкхолдерів. Оновлені програми публікують на офіційному сайті
Академії. Освітні програми переглядаються по мірі необхідності, але не рідше 1 разу на 4 роки рівня
вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Так, у 2019 ОП переглядалася у зв’язку із
затвердженням та введенням в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 №
1172 Стандарту вищої освіти, а також з метою врахування зауважень, висловлених НПП,
здобувачами, стнйкхолдерами. Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти в Академії діє на
трьох рівнях: Академії; інститутів/факультетів; кафедр. Моніторингова комісія якості вищої освіти, яка
створена методичною радою інституту проводить анкетування здобувачів, з метою визначити оцінку
студентів. Експертна група дійшла висновку, що ЗВО дотримується визначених ним процедур
розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми; існують чіткі
процедури щодо оновлення освітньої програми.

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.

Здобувачі вищої освіти залучені до процесу аналізу освітньої програми та інших процедур
забезпечення її якості наступним чином: періодично організовуються студентські опитування (не
менше ніж один раз на семестр). Результати опитування здобувачів продемонстрували, що вони є
безпосередніми учасниками освітнього процесу, які найбільш повно можуть оцінити якість ОП. Так,
коригування ОПП відбувалося з урахуванням думки студентів та роботодавців (протокол засідання
кафедри публічного адміністрування № 9 від 21.03.2019 р.). Пропозиції студентів та роботодавців
щодо включення освітніх компонентів «Етика державного службовця», «Державна інформаційна
політика», «Консалтинг у публічному управлінні», «Ситуативний аналіз в державному управлінні»
враховано. Наявні у відкритому доступі результати анкетування студентів з метою виявлення потреб
щодо покращення організації навчання в ЗВО та на ОП
https://drive.google.com/file/d/1axGmuerlKnVqUZj9g3R5oXmIKZutpkl0/view Під час зустрічі представників
студентського самоврядування з експертною групою також було наголошено на тому, що
адміністрація ЗВО та НПП дослуховуються до потреб в частині організації освітнього процесу.
Здобувачі підтвердили активне використання НПП та здобувачами вищої освіти при плануванні та
реалізації освітнього процесу в ЗВО сервісних додатків Telegram, які сприяють залученню до процесу
періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості здобувачів і
представників студентського самоврядування як партнерів.
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3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу
періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери.

Роботодавці безпосередньо або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду
освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості наступним чином: науковці в галузі
публічного управління та адміністрування запрошуються до співпраці гарантом освітньої програми та
долучаються до перегляду освітньої програми; під час виробничої практики проводиться опитування
фахівців-практиків щодо змісту освітньої програми; провідні фахівці періодично запрошуються на
засідання методичної ради інституту, де проходять обговорення та коригування освітньої програми;
провідні лектори-практики залучаються для розробки робочих програм (силабусів) та написання
базових практичних курсів дисциплін. Гарантом ОП надано протокол засіданні кафедри №9 від
21.03.2019, який затверджує результати зустрічі кафедри з основним стейкхолдером ОП -
«Національна служба посередництва і примирення». Заступник Голови Національної служби
посередництва і примирення надав пропозиції щодо удосконалення освітніх компонентів
«Планування діяльності органів виконавчої влади», «Аналітична діяльність». Заступник Голови
Національної служби посередництва і примирення Гербеда С.В. постійно приймає участь у науково-
комунікативних заходах, у тому числі 22 листопада 2019 року у межах МНПК конференції
«Європейський вимір реформування публічного управління». Нормативним документом, який регулює
відносини із роботодавцями є Положення про раду роботодавців в МАУП
(https://drive.google.com/file/d/1ARIYbd5aklsNCOvpahevwlajgV-5_FF5/view).

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

Академія проходить первинну акредитацію освітньої програми. Випуску здобувачів вищої освіти ще не
було. Експертна група констатує, що стосовно даної ОП немає можливості визначити даний критерій
тому що Академія проходить первинну акредитацію освітньої програми «Публічне управління та
адміністрування». Водночас, керівник Центру організації практики, працевлаштування студентів та
роботи з випускниками розповіла, що за це питання відповідає Науково-методична рада ННІ, а
точніше про практику моніторингу випускників інших ОП, яка проводиться один раз на рік.
Випускники спорідненної програми ОП «Державна служба», під час зустрічи, зазначили, що
підтримують ініціативи ЗВО, проводять зустрічі зі студентами, беруть участь в організації
проходження практичної підготовки здобувачів вищої освіти. Гарант освіти підтвердила, що на
кафедрі ведеться активна робота у напрямку налагодження тісних зав’язків із здобувачами вищої
освіти, які скоро стануть випускниками. Буде створено Базу даних випускників. Під час освітнього
процесу створюються контактні групи у соціальних мережах, за допомогою мобільних пристроїв та
електронних ресурсів, які сприяють швидкій комунікації та підтримці двосторонніх в’язків, які
збережуться навіть після випуску здобувачів Академії. Процедура збирання інформації щодо
кар’єрного росту випускників ОПП проводитиметься шляхом їх опитування. У такий спосіб вони
зможуть ділитися власним досвідом працевлаштування та надати інформацію щодо практичного
застосування знань і умінь, здобутих під час навчання.

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

Академія проходить первинну акредитацію освітньої програми. Результати локального моніторингу
не виявили суттєвих недоліків та підстав для перегляду або закриття програми. Відповідні процедури
забезпечення вчасного реагування на виявлені недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності
з реалізації освітньої програми передбачені у «Положенні про організацію освітнього процесу у ПрАТ
«ВНЗ «МАУП» (https://drive.google.com/file/d/1euqskSvihglRxNd8YW_J5N8b7EvfO-ns/view); «Положенні про
розроблення та реалізацію освітніх пррограм ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
(https://drive.google.com/file/d/1V7lqVYJs8_Bl44CHP-drgKGUsabotIux/view). На ОП функціонує анонімне
анкетування студентів стосовно забезпечення якості вищої освіти та «Скринька довіри» для
виявлення недоліків навчального процесу. Гарант та студенти підтвердили досвід виявлення таких
недоліків та реагування на них.

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

Неможливо визначити цей критерій через відсутність попередніх акредитацій за цією ОП. Однак при
зустрічи з гарантом ОП та НПП кафедри було виявлено, що при розробці ОП «Публічне управління та

Сторінка 20



адміністрування» були прийняті до уваги висновки та рекомендації експертів з акредитації
спорідненної ОП. Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП «Публічне
управління та адміністрування» вивчався досвід Національної академії державного управління при
Президентові України, Дніпропетровського регіонального Інституту державного управління НАДУ при
Президентові України, Херсонського державного аграрного університету. Серед іноземних програм
вивчався досвід Central European Education Institutions (Братислава, Словакія).

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

Академія гарантує безперервний процес внутрішнього забезпечення якості ОП та її вдосконалення із
залученням усіх учасників академічної спільноти освітнього процесу відповідно до Статуту Академії.
Процедури внутрішнього забезпечення якості ОП реалізуються підтриманням сукупності цінностей,
принципів, норм, правил поведінки, які становлять культуру якості освіти, через академічну
автономію, довіру, прозорість, партнерство, об’єктивність, субсидіарність, академічну доброчесність,
академічну свободу, комунікації, колегіальну відповідальність, запобігання корупції. Політика
Академії базується на принципі, що внутрішнє забезпечення якості ОП безпосередньо стосується
кожної складової освітнього процесу, проте основне − це навчання та викладання. В основі
внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти лежать такі
чотири базові принципи: ЗВО несе основну відповідальність за якість своїх освітніх послуг та
забезпечення цієї якості; система забезпечення якості реагує на розмаїтість систем вищої освіти,
навчальних закладів, програм і студентів; система забезпечення якості підтримує розвиток культури
якості; система забезпечення якості враховує потреби та очікування студентів, а також інших
зацікавлених сторін. Експерти зазначають високий рівень комунікацій між студентами,
адміністрацією та НПП кафедри.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

ЗВО послідовно дотримується процедур внутрішнього забезпечення якості освітньої програми. ЗВО
продемонстрував, що вживає заходів задля того, аби розуміти загальні кар’єрні шляхи здобувачів.
Культура якості наявна в академічній спільноті ЗВО. ЗВО продемонстрував розуміння того, що
взаємодія із роботодавцями повинна носити системний постійний характер. У ЗВО позиція органів
студентського самоврядування стосовно питань організації освітнього процесу сприймається
серйозно та є важливим фактором для прийняття рішень. Здобувачі вищої освіти безпосередньо
залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення якості як партнери.
Позиція здобувачів вищої освіти, стейкхолдерів, проектної групи береться до уваги під час перегляду
ОП.

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

Експертна група рекомендує ЗВО формалізувати процедуру обговорення програмних результатів
навчання з роботодавцями.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОП має достатній рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 8.1,8.2, 8.4 - 8.7
та недостатній рівень узгодженості за підкритерієм 8.3. Виходячи з релевантності викладеної
інформації та підтверджуючих її фактів, питомої ваги окремих підкритеріїв в генеруванні підсумкової
оцінки, можна зробити висновок щодо достатньої відповідності ОП Критерію 8 (з незначними
недоліками).
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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.

Основні внутрішні нормативно-правові акти, що визначають правила та процедури регулювання прав і
обов’язків усіх учасників освітнього процесу, знаходяться у відкритому доступі на офіційному сайті
ЗВО. Вони є легкодоступними та переважно чіткими і зрозумілими. Це, зокрема: Статут ПрАТ «ВНЗ
«МАУП» https://drive.google.com/file/d/1UOq8NyRCtkPTo4wazOLHy4lq50WphtQ_/view Положення про
організацію освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП http://maup.com.ua/assets/files/pdf/osv-proc.pdf
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
https://drive.google.com/file/d/0B0yEyg903WzkZnU4SEVTU1FVY3ZaUTUxM0JxMFlZMFF4bW9J/view «Критерії
оцінювання знань і умінь студентів в ПрАТ «ВНЗ»МАУП» http://maup.com.ua/assets/files/pdf/ocin-znan-
stud.pdf Експертна група може констатувати, що встановлені правила та процедури дотримуються
під час реалізації освітньої програми «Публічне управління та адміністрування». Серед недоліків
можна зазначити відсутність в ЗВО розроблених правил та процедур щодо визнання результатів
навчання, які отримані здобувачами у системі неформальної освіти.

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.

Посилання на проект наведене у Відомості про самооцінювання є некоректним. Під час зустрічі з
академічним персоналом було з’ясовано, що дана робота не була проведена.

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 сайті ЗВО опублікована затверджена вченою радою освітня програма «Публічне управління та
адміністрування» http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/library/metod/3-publichne-upravlinnya.html У
документі відображено загальну інформацію про програму, програмні компетентності, перелік
компонентів, форми підсумкового контролю за компонентами, структурно логічну схему освітньої
програми тощо. Структурно логічна схема освітньої програми сформована чітко. Нажаль, на сайті не
розміщено силабуси усіх освітніх компонентів, включених до освітньої програми. Обсяг інформації по
ОП, що оприлюднена на сайті, є достатнім для стейкголдерів. Однак відсутність силабусів ускладнює
потенційним абітурієнтам прийняття рішення щодо вибору освітньої програми.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Достатня прозорість та публічність інформаційних матеріалів та основних документів, що
забезпечують якість освітного процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» та зокрема за ОП «Публічне управління
та адміністрування».

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

Відсутнє публічне розміщення інформації від роботодавців та студентів щодо наданих пропозицій із
удосконалення освітньої програми. Після громадського обговорення проекту ОП рекомендовано на
сайті ЗВО оприлюднювати таблицю із пропозиціями стейкхолдерів.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОП має достатній рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 9.1, 9.3. та
недостатній рівень узгодженості за підкритерієм 9.2. Виходячи з релевантності викладеної інформації
та підтверджуючих її фактів, питомої ваги окремих підкритеріїв в генеруванні підсумкової оцінки,
можна зробити висновок щодо достатньої відповідності ОП Критерію 9 (з незначними недоліками).

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій
діяльності наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для
виключення можливості здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення
академічної доброчесності.

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

В цілому слід відзначити відповідальне відношення всіх стейкхолдерів до освітнього процесу та ОП.
Зазначені в звіті недоліки є незначними, вони не носять системного характеру і вказані в звіті з
метою подальшого мотивування адміністрації та НПП ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія
управління персоналом». Зустріч експертної групи з представниками керівництва ЗВО підтвердило
наміри і потребу щодо розвитку ОП «Публічне управління та адміністрування». Окрема зустріч з
роботодавцями допомогла ідентифікувати нагальну потребу в існуванні зазначеної освітньої
програми. Загальна організаційна, матеріально-технічна та соціальна інфраструктура також
відповідає вимогам для розвитку ОП «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281
«Публічне управління та адміністрування».

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
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Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не
застосовується

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

Ткаленко Наталія Валеріївна

Члени експертної групи

Терещенко Діна Акрамівна

Скребкова Ксенія Станіславівна
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