
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Одеський державний університет внутрішніх справ

Освітня програма 34379 Правоохоронна діяльність

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність

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 Одеський державний університет внутрішніх справ

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 34379

Назва ОП Правоохоронна діяльність

Галузь знань 26 Цивільна безпека

Cпеціальність 262 Правоохоронна діяльність

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Рекуненко Тетяна Олександрівна, Кремова Дар'я Сергіївна,
Красницький Іван Васильович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 10.01.2022 р. – 12.01.2022 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/Відомості-про-
самооцінювання-освітньої-програми-262-ПД.pdf

Програма візиту експертної групи http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/e1a294ca-0c0a-4b59-
b003-605b0f31a917.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

Освітня програма (далі – ОП) «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань
26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» в Одеському державному університеті
внутрішніх справ (далі – ОДУВС) реалізується на підставі рішення акредитаційної комісії від 26.04.2017 № 125
(наказ Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) від 27.04.2017 № 658, наказ МОН України від
19.12.2016 № 1565). Акредитується вперше. ОП відповідає Стандарту вищої освіти України другого (магістерського)
рівня вищої освіти, галузь знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»,
затвердженого і введеного в дію наказом МОН України від 22.10.2020 № 1294. Особливістю ОП є акцент на
питаннях використання сучасних інформаційних технологій у протидії кримінальним та адміністративним
правопорушенням. Під час формулювання цілей та ПРН ОП враховано досвід аналогічних вітчизняних ОП та
зарубіжний досвід. Структура ОП є логічною та послідовною. Зміст ОП повною мірою відповідає предметній області
заявленої для неї спеціальності. Реалізація ОП відбувається за наявності необхідної, оновленої із урахуванням
потреб здобувачів та потреб сучасності, матеріально-технічної бази, що є надзвичайно важливим чинником для
реалізації ОП за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Реалізацію ОП здійснюють кваліфіковані науково-
педагогічні працівники, академічна та професійна кваліфікація яких забезпечує досягнення визначених ОП цілей та
програмних результатів навчання. Ефективно функціонує система всебічної освітньої, інформаційної, соціальної та
консультативної підтримки здобувачів від адміністрації ЗВО, представників структурних підрозділів, гаранта та
НПП. ЗВО визначені чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників
освітнього процесу, які регулюються локальними актами ЗВО та дотримуються учасниками освітнього процесу.
Діяльність ЗВО є достатньо прозорою та публічною. Водночас реалізація ОП лише за заочною формою не дозволяє
повною мірою розкрити її потенціал. З метою забезпечення комплексного, ефективного та оперативного реагування
на потреби вдосконалення ОП на рівні підрозділів, де вони реалізуються, консолідації кафедр у цьому процесі ЕГ
рекомендує ЗВО розглянути питання про доцільність створення вчених рад у Навчально-науковому інституті права
та кібербезпеки і на факультетах. ЕГ також відзначає необхідність приведення у відповідність до вимог Закону
України «Про вищу освіту» підрозділу, де реалізується ОП для здобувачів, що навчаються за кошти фізичних та
юридичних осіб.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Цілі ОП відповідають місії та стратегії ЗВО. Дотримано вимоги законодавства щодо навчального навантаження для
відповідного рівня вищої освіти. Зміст ОП та набір включених до неї освітніх компонентів повністю відповідають
предметній області спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність». Програма має достатній практичний компонент
(12 кредитів). Забезпечено прозорий доступ до ОП: правила прийому на навчання за ОП відповідають вимогам
законодавства, наказів МОН України про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти на
відповідні роки та нормативних актів МВС України в частині набору на навчання осіб за державним замовленням.
Такі правила є чіткими, зрозумілими, позбавлені дискримінаційних положень, своєчасно оприлюднюються на сайті
З В О . Реалізацію ОП здійснюють кваліфіковані науково-педагогічні працівники з належним науковим та
практичним досвідом, академічна та професійна кваліфікація яких дозволяє належно забезпечити досягнення
визначених ОП цілей та програмних результатів навчання. Політику ЗВО можна охарактеризувати як
студентоцентричну. Систематично проводяться опитування здобувачів щодо якості отримуваних послуг. Ефективно
функціонує система всебічної освітньої, інформаційної, соціальної та консультативної підтримки здобувачів від
адміністрації ЗВО, представників структурних підрозділів, гаранта та НПП. Позитивною практикою за ОП можна
також вважати: ефективне функціонування створеного освітнього порталу МІА: Освіта та автоматизованої системи
управління ОДУВС, що надає можливість здобувачам отримувати вчасну інформаційну підтримку, навчально-
методичні матеріали тощо; наявність комп’ютеризованого Екзаменаційного центру для проведення якісної
діагностики знань здобувачів упродовж навчання, об’єктивного незалежного оцінювання їх навчальних досягнень;
практику включення гаранта ОП до складу конкурсної комісії з відбору для заміщення вакантних посад науково-
педагогічних працівників, які забезпечують реалізацію освітніх компонентів ОП; наявність реальних випадків
визнання результатів навчання в неформальній освіті. Особливої відзнаки заслуговує матеріальна база, що
використовується в реалізації ОП, зокрема розгалужена система спеціалізованих полігонів, а також використання
інноваційного аналітичного програмного забезпечення, що відповідають вимогам сьогодення у цій сфері. Діяльність
ЗВО є достатньо прозорою та публічною.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

З метою подальшого вдосконалення ОП та процесу її реалізації ЕГ рекомендує: з цілей навчання виключити
елементи, що притаманні для освітньо-наукових програм; активізувати залучення до процесу вдосконалення ОП
здобувачів; опитування роботодавців доцільніше проводити щодо конкретної ОП, а не лише щодо якості освітніх
послуг та діяльності ЗВО загалом; посилити регіональний аспект ОП зважаючи на те, що Одещина є морським та
курортним регіоном. ЕГ відзначає потребу в уточненні структурно-логічної схеми ОП. Потребують оновлення
навчальні плани в аспекті чіткого закріплення розподілу навчального навантаження здобувачів у кредитах за
семестрами. ЗВО варто переглянути практику формування академічних груп з великою чисельністю здобувачів (у
нашому випадку - 37 осіб у групі), оскільки оптимальною для другого (магістерського) рівня вважається чисельність
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академічної групи до 20 осіб. Попри створені ЗВО можливості проглядається пасивність здобувачів у реалізації
свого права на формування індивідуальної освітньої траєкторії або ознаки «корегованого» вибору. Потребує
перегляду система оцінювання навчальних досягнень здобувачів при вивченні навчальних дисциплін, її варто
уніфікувати незалежно від форми навчання. ЕГ рекомендує переглянути порядок проведення конкурсного відбору
для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ОДУВС та укладання з ними трудових договорів
(контрактів) відповідно до рекомендацій МОН України, вимог законодавства та сучасних тенденцій у сфері освітньої
діяльності. Потребує оновлення методичне забезпечення окремих освітніх компонентів у частині конкретизації
завдань на самостійну роботу. ЕГ рекомендує ЗВО розглянути питання про доцільність створення вчених рад
Навчально-наукового інституту права та кібербезпеки, а також факультетів ОДУВС, як важливих колегіальних
органів у механізмі забезпечення якості освіти у ЗВО. ЕГ також відзначає невідповідність факультету № 2
Навчально-наукового інституту права та кібербезпеки як підрозділу, де реалізується ОП для здобувачів, що
навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, вимогам Закону України «Про вищу освіту» та рекомендує її
усунути шляхом проведення відповідних змін організаційної структури ОДУВС.

III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Мета ОП сформульована як підготовка правоохоронців, які володіють компетентностями, необхідними для
вирішення складних спеціалізованих завдань та практичних проблем у сфері правоохоронної діяльності під час
охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Така мета
узгоджується із завданнями та основними напрямами діяльності ОДУВС, які закріплені в Статуті університету
(http://surl.li/anhbk) та Стратегії розвитку ОДУВС на 2021-2025 роки (http://surl.li/qpkt), у якій, зокрема,
передбачено місію ЗВО як: підготовку конкурентоспроможних фахівців у сфері юриспруденції взагалі та
правоохоронній галузі зокрема, які мають широкий спектр затребуваних ринком праці компетентностей, здатність
до професійної та соціальної мобільності відповідно до інтересів суспільства, держави, особистості. Окрім цього, ОП
містить визначення цілей навчання, яке текстуально дублює відповідні положення Стандарту вищої освіти України
другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 262 «Правоохоронна
діяльність», затвердженого і введеного в дію наказом МОН України від 22.10.2020 № 1294 (далі – Стандарт), а саме:
підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері правоохоронної
діяльності або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та
характеризуються невизначеністю умов і вимог. З огляду на те, що Стандарт мітить визначення цілей навчання для
освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, а акредитована ОП є освітньо-професійною, то з цілей
навчання варто виключити елементи, що притаманні для освітньо-наукових програм.

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

Опрацювання відомостей самооцінювання, аналіз документів, завантажених у систему, та проведені в межах
дистанційної (віддаленої) експертизи ЕГ зустрічі з фокус-групами дають підстави стверджувати, що під час
створення ОП враховано пропозиції різних зацікавлених сторін, а також забезпечена можливість для надання таких
пропозицій. Встановлено, що основною формою опрацювання пропозицій зацікавлених сторін є засідання робочої
групи під керівництвом гаранта ОП (наприклад: http://oduvs.edu.ua/news/obgovorenni-proyektu-osvitnoyi-
profesijnoyi-programi-zi-stejkholderami/). ЗВО надано вичерпний перелік змін та доповнень, що вносилися до ОП
(завантажений на запит ЕГ документ під назвою «П. 4 Перелік змін та доповнень в ОПП.pdf»), з деталізацією змісту
пропозицій, їх авторів, рішення про їх прийняття чи відхилення, підтверджуючого документу. За інформацією ЗВО
за 2020–2021 рр. до ОП внесено 54 зміни та доповнення. Переважну більшість змін та доповнень ініціювали НПП
ЗВО. Роботодавці висловлювали свої пропозиції на різного роду заходах чи засіданні робочої групи. ЗВО відреагував
на зауваження та пропозиції, що були висловлені в рецензіях на ОП тощо. Водночас, попри створення умов з боку
ЗВО щодо залучення до процесу вдосконалення ОП здобувачів, є підстави констатувати їх недостатню ініціативність
у цьому напрямі. Певної мірою це обумовлено тим, що ОП реалізується лише за заочною формою навчання. Окрім
цього, наприклад, за результатами проведеного опитування (https://prezi.com/i/gecicwvup82o/presentation/)
здобувачами не було сформульовано жодних конкретних пропозицій щодо вдосконалення ОП. На сайті ЗВО у
розділі Освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність» розміщено посилання на «Опитувальник»
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(http://oduvs.edu.ua/opituvalnik/). Водночас питання в анкетах для опитування роботодавців стосуються не
конкретної ОП, а якості освітніх послуг та діяльності ЗВО загалом.

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.

Аналіз цілей ОП та визначених нею ПРН дозволяє зробити висновок, що вони сформульовані з урахуванням
тенденцій розвитку спеціальності та галузевого контексту. Особливістю ОП є її акцент на питаннях використання
сучасних інформаційних технологій у протидії кримінальним та адміністративним правопорушенням, що
підтверджується включенням до ОП таких освітніх компонентів (далі – ОК), як «Організація та проведення
спеціальних операцій підрозділами Національної поліції України», «Кримінальний аналіз», «Використання
сучасних інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності» тощо. Щодо врахування ринку праці, то
ОП зорієнтована головно на підготовку фахівців для підрозділів Національної поліції. Це відповідає інтересам
більшості здобувачів, з яких 38 (з 57) здобувачів 1 курсу та 26 (з 44) здобувачів 2 курсу є працівниками Національної
поліції. Водночас на ОП навчаються також працівники Державної прикордонної служби України (13 осіб),
Національної гвардії України (4 особи), приватні підприємці (7 осіб) тощо. Професійним інтересам таких здобувачів
ОП відповідає не повною мірою. У регіональному контексті ОП враховує положення Стратегії розвитку Одеської
області на період 2021-2027 років, яка затверджена рішенням Одеської обласної ради від 03.03.2020 № 1228-VII,
обласної комплексної цільової програми «Безпечна Одещина» на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської
обласної ради від 16.08.2019 № 1025-VII. Водночас те, що Одещина є морським та курортним регіоном, в ОП поки не
знайшло належного відображення. За зустрічах з керівництвом ЗВО та гарантом підтверджено, що ОП буде
вдосконалена у цьому напрямі за результатами проведення 23.12.2021 в ОДУВС Міжнародної наукової конференції
«Морська безпека Балто-Чорноморського регіону: виклики та загрози» (http://oduvs.edu.ua/newsв-одеському-
державному-університеті-2/). Порівняння рецензованої ОП та аналогічних програм, розміщених на сайтах
Національної академії внутрішніх справ, Харківського національного університету внутрішніх справ, Львівського
державного університету внутрішніх справ, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ,
Донецького державного університету внутрішніх справ, Луганського державного університету внутрішніх справ ім.
Е. О. Дідоренка, дає підстави підтвердити, що під час формулювання цілей та ПРН ОП ОДУВС враховано досвід
аналогічних вітчизняних ОП, що реалізуються у вищеперерахованих ЗВО. Більше того, основа відповідної типової
програми другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» спільно
розроблялася представниками таких ЗВО під керівництвом МВС України (http://surl.li/anhov). За результатами
ознайомлення є підстави підтвердити, що у рецензованій ОП враховано і елементи аналогічної програми, яка
реалізується в Ужгородському національному університеті (http://surl.li/anjhm) та досвід Німецької Вищої школи
поліції (ФРН); https://www.dhpol.de/index.php).

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.

ОП повною мірою відповідає Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь
знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність», затвердженого і введеного в дію
наказом МОН України від 22.10.2020 № 1294. ОП відтворює усі ПРН, визначені відповідним Стандартом, а також
містить додаткові: РН 20. Орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та ускладнення оперативної
обстановки, знаходити шляхи розв’язання нетипових ситуацій, що виникають під час попередження, виявлення та
припинення правопорушень; РН 21. Здійснювати заходи з виявлення, запобігання, припинення адміністративних
правопорушень. Ознайомлення з матрицею забезпечення програмних результатів навчання відповідними
компонентами освітньої програми дозволяє стверджувати, що досягнення усіх ПРН, визначених ОП, забезпечено
відповідними ОК. ЗВО має необхідне матеріально-технічне, кадрове, навчально-методичне та інше забезпечення
для належної реалізації освітніх компонентів. А це, своєю чергою, дозволяє досягти результатів навчання,
визначених відповідним Стандартом вищої освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

ОП повною мірою відповідає Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь
знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність», затвердженого і введеного в дію
наказом МОН України від 22.10.2020 № 1294. Особливістю ОП є акцент на питаннях використання сучасних
інформаційних технологій у протидії кримінальним та адміністративним правопорушенням. Під час формулювання
цілей та ПРН ОП враховано досвід аналогічних вітчизняних ОП та зарубіжний досвід.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

За результатами вивчення питань проектування та цілей освітньої програми ЕГ рекомендує: оскільки ОП є освітньо-
професійною, то з цілей навчання варто виключити елементи, що притаманні для освітньо-наукових програм; ЗВО
варто активізувати залучення до процесу вдосконалення ОП здобувачів; опитування роботодавців доцільніше
проводити щодо конкретної ОП, а не лише щодо якості освітніх послуг та діяльності ЗВО загалом; посилити
регіональний аспект ОП зважаючи на те, що Одещина є морським та курортним регіоном.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

З огляду на прийнятне формулювання цілей та програмних результатів навчання, урахування при цьому позицій та
потреб заінтересованих сторін (стейкхолдерів), відповідність ОП стандарту вищої освіти за відповідною
спеціальністю та рівнем вищої освіти, врахування досвіду аналогічних ОП тощо ЕГ констатує відповідність ОП
Критерію 1 із недоліками, які є несуттєвими.

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 становить 90 кредитів. Обсяг дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти становить 24 кредити
(26,7 %). Обсяг практичної підготовки – 12 кредитів. Отже, обсяг освітньої програми та окремих її освітніх
компонентів (у кредитах ЄКТС) відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для
відповідного рівня вищої освіти та Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти,
галузь знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність», затвердженого і введеного в
дію наказом МОН України від 22.10.2020 № 1294.

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.

ОП містить 17 ОК, з яких 16 – це навчальні дисципліни, а ОК 17 – практика. Окрім цього ОП передбачає вивчення у 3
семестрі 6 ВК. Структуру ОП можна визначити як логічну та послідовну. Відповідно до структурно-логічної схеми
(далі – СЛС) ОП у 1 семестрі вивчаються 8 ОК загального спрямування з акцентом на сферу правоохоронної
діяльності («Психологія управління», «Актуальні проблеми захисту та дотримання прав людини в правоохоронній
діяльності», «Партнерство поліції з іншими органами публічної адміністрації та суспільством» тощо). У 2 семестрі –
6 більш вузькоспеціалізованих ОК («Організація та проведення спеціальних операцій підрозділами Національної
поліції України», «Кримінальний аналіз», «Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності»
тощо) та 2 ОК («Іноземна мова професійного спрямування» та «Вогнева і тактико-спеціальні підготовка»), що
викладаються два семестри. У 3 семестрі передбачено вивчення: 2-х ОК (ОК5, ОК15), усіх 6-и ВК (ВК1–ВК6) та
проходження практики (ОК17). Водночас встановлено, що СЛС у процесі реалізації ОП дотримується частково.
Вивчення усіх ОК, що заплановані на 2 та 3 семестр, реально розпочинається у попередніх. Так це закріплено і у
навчальних планах, які передбачають 2 години з кожного з таких ОК у семестрі, що передує визначеному СЛС ОП.
Така ж ситуація і щодо ВК1–ВК6 у навчальному плані підготовки здобувачів, що навчаються за державним
замовленням. Водночас у навчальному плані підготовки здобувачів, що навчаються за кошти фізичних та
юридичних осіб, години для аудиторного вивчення ВК1–ВК6 та їх розподіл за семестрами взагалі не зазначені. Та і
взагалі, з навчальних планів чітко не проглядається розподіл навчального навантаження здобувачів у кредитах за
семестрами та дотримання при цьому підходу, що навчальне навантаження здобувача не повинно перевищувати 60
кредитів на навчальний рік. Окрім цього, відповідно до СЛС ОП у 3 семестрі передбачено вивчення ОК5, ОК15, ВК1–
ВК6, ОК 17. Їх обсяг відповідно до ОП становить: ОК5 та ОК15 – 7 кредитів; ВК1–ВК6 – 24 кредити; ОК17 – 12
кредитів; всього – 43 кредити (при рекомендованому семестровому навантаженні – 30 кредитів). Наведене свідчить
про необхідність уточнення СЛС ОП. Водночас як позитивне варто відзначити наповнення системи дистанційного
навчання МІА: Освіта. З кожного освітнього компоненту розміщено програму навчальної дисципліни, робочу
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програму, методичні рекомендації щодо проведення занять, методичні вказівки до виконання контрольних робіт, а
з окремих компонент і інші матеріали. Здобувачі мають доступ до таких матеріалів. Істотних недоліків, що
перешкоджали б досягненню заявлених в ОП цілей та ПРН, у таких методичних матеріалах не виявлено. Формально
в ОДУВС не використовуються силабуси, водночас на сайті ЗВО у вкладці «Каталог освітніх компонентів»
(http://oduvs.edu.ua/katalog-osvitnih-komponentiv/) щодо кожного з них розміщено документ – «Опис навчальної
дисципліни», що містить інформацію, якою традиційно наповнюються силабуси.

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

Рецензована ОП об’єкт вивчення визначає як комплексні проблеми забезпечення публічної безпеки та порядку,
охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, надання поліцейських
послуг, що текстуально повністю відтворює відповідне визначення об’єкта вивчення, передбачене у відповідному
Стандарті. Є підстави стверджувати, що усі 16 ОК стосуються різних аспектів правоохоронної діяльності, а відтак і
предметної області, визначеної для спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність». 2 з цих ОК (ОК1 «Психологія
управління», ОК2 «Іноземна мова професійного спрямування») спрямовані на формування загальних
компетентностей з акцентом на використання отриманих знань у правоохоронній діяльності. Ще 3 компоненти (ОК
3 «Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства», ОК 4 «Актуальні проблеми застосування
кримінального процесуального законодавства», ОК 6 «Аналіз та прогнозування злочинності») забезпечують набуття
та вдосконалення правових знань як основи правоохоронної діяльності. Інші ОК спрямовані на формування знань і
умінь щодо основних аспектів здійснення правоохоронної діяльності (управління, комунікації, превентивної
діяльності, використання інформаційних технологій тощо) органами Національної поліції України. Каталог ВК
(http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Каталог.pdf) також передбачає 21 навчальну дисципліну, які
безпосередньо чи опосередковано стосуються різних аспектів предметної області, визначеної для спеціальності 262
«Правоохоронна діяльність».

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

Обсяг ВК у структурі ОП становить 24 кредити ЄКТС (26,7 %), що відповідає вимогам законодавства та Стандарту.
Порядок вибору навчальних дисциплін в ОДУВС здійснюється відповідно до Положення про порядок вільного
вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти (http://surl.li/amkbg). ОП визначено, що здобувачі
обирають освітні компоненти з каталогу ВК (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Каталог.pdf), який на
сьогодні передбачає 21 навчальну дисципліну, з яких здобувач може вибрати 6, що варто вважати належним
забезпеченням права на формування індивідуальної освітньої траєкторії. За погодженням з деканом відповідного
факультету, здобувачі можуть здійснити вибір навчальних дисциплін із каталогу вибіркових ОК інших освітніх
програм ОДУВС (таких випадків на поточній ОП не було). У п. 2.4. Положення (http://surl.li/amkbg) передбачено,
що «після ознайомлення здобувачів вищої освіти із запропонованим переліком вибіркових навчальних дисциплін
та презентаціями до них здобувачі вищої освіти щорічно до 01 травня письмово, у вигляді заяви або з
використанням електронних ресурсів (Google Forms тощо), здійснюють свій вибір щодо вивчення конкретних
вибіркових навчальних дисциплін, що є підставою для формування індивідуального навчального плану здобувача
вищої освіти на наступний навчальний рік. Водночас у п. 2.3.1. Положення (http://surl.li/amkbg) визначено, що у
разі, якщо вивчення вибіркових навчальних дисциплін припадає на перший рік навчання, ознайомлення з ними та
їх вибір відбувається протягом 10 днів з початку навчання (перший семестр навчального року, установча сесія). На
зустрічах з фокус-групами було підтверджено, що вибір ВК здійснюється саме під час установчої сесії. Це
підтверджує виявлені неточності у викладі структурно-логічної схеми ОП та те, що вивчення ВК1–ВК6 фактично
розпочинається вже у 2 семестрі. Також в «Описі навчальної дисципліни» ОК5, ОК15, а також усіх ВК зазначається,
що вони викладаються у 2 та 3 семестрах. Аналіз завантажених у систему документів (назва файлів «Вибірність
бюджет.pdf» та «Вибірність контракт.pdf») дозволяє констатувати, що здобувачі 2021 р.н., що навчаються за
державним замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб, здійснили вибір різних ВК. Водночас здобувачі,
що навчаються за кошти державного бюджету (група у кількості 37 осіб), одностайно вибрали 6 ВК, при тому, що
відповідно до п. 2.10. Положення (http://surl.li/amkbg) мінімальна чисельність здобувачів для формування групи з
вивчення окремої вибіркової навчальної дисципліни за освітньою (професійною) програмою другого
(магістерського) рівня вищої освіти становить 10 осіб. Така ситуація може свідчити або про пасивність здобувачів у
реалізації свого права на формування індивідуальної освітньої траєкторії, або про наявність ознак «корегованого»
вибору. П. 2.4. Положення (http://surl.li/amkbg) передбачає, що щороку до 01 травня здобувач має право коригувати
свій індивідуальний навчальний план (таких випадків на поточній ОП не було).

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

Обсяг практичної підготовки здобувачів ОП становить 12 кредитів ЄКТС. Враховуючи, що ОДУВС як ЗВО із
специфічними умовами навчання перебуває у сфері управління МВС України, ОП передбачає 2 форми практичної
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підготовки здобувачів: для осіб, підготовка яких здійснюється за державним замовленням (які є діючими
працівниками Національної поліції чи інших підрозділів МВС України) – у формі стажування, а для здобувачів, які
здійснюють підготовку за кошти фізичних або юридичних осіб – у формі виробничої практики. Організація
проведення стажування регламентована Положенням про практичну підготовку слухачів та курсантів
(http://surl.li/anidz), відповідно до п.1.5.5. якого стажування – завершальний етап практичної підготовки здобувачів
вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти згідно з спеціальністю навчання і, зазвичай, проводиться
після опанування теоретичної частини та перед атестацією. Для проходження стажування здобувачі вищої освіти
направляються до Головних управлінь Національної поліції, у яких планується їх призначення після закінчення
Університету. На зустрічах з фокус-групами з’ясовано, що оскільки здобувачами ОП є діючі працівники
Національної поліції, які навчаються на ОП на заочній формі, вони скеровуються на стажування на посади ступенем
вищі, ніж ті, які вони обіймають у органах Національної поліції України. Проведення та проходження виробничої
практики регламентовано Положенням про практичну підготовку студентів (http://surl.li/anido), відповідно до
якого виробнича практика проводиться відповідно до навчального плану з метою розвитку навичок і вмінь
інформаційно-аналітичної, діагностичної, інноваційної діяльності, набуття вміння адаптації теоретичних положень,
методичного інструментарію передового досвіду до умов діяльності конкретного підприємства, установи, організації,
які визначаються базами практик відповідно до освітньої програми. Під час виробничої практики здобувач вищої
освіти повинен опанувати систему вмінь і набути навички щодо вирішення типових завдань відповідно до посад, які
може обіймати випускник. Документами, що визначають завдання, що ставляться перед здобувачами вищої освіти,
які визначають бази практики, процедуру її захисту тощо є Програма стажування (http://surl.li/anlao) та Програма
виробничої практики (http://surl.li/anlaq). Окрім проходження стажування/виробничої практики практична
підготовка здобувачів забезпечується шляхом проведення бінарних занять. На запит ЕГ ЗВО надано інформацію
про проведення у 2021 році 10 таких занять із запрошенням професіоналів-практиків (назва файлу «П. 9 протоколи
проведення бінарних занятть.pdf»).

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

В ОП передбачено набуття соціальних навичок, що визначені Стандартом вищої освіти України другого
(магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 262 «Правоохоронна
діяльність», затвердженого і введеного в дію наказом МОН України від 22.10.2020 № 1294, а саме: РН 1. Зрозуміло і
недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців, зокрема під час публічних
виступів, дискусій, проведення занять; РН 4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові
рішення з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів; РН 13.
Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати
та об'єктивно оцінювати інформацію тощо. Набуття таких соціальних навичок (soft skills) в межах ОП здійснюється
під час вивчення як обов’язкових, так і вибіркових компонентів. Більшість ОК зорієнтована на забезпечення
здатності здобувачів працювати автономно та в команді, проявляти лідерські навички та особистісні риси,
розвивати здатність до самоосвіти, самоаналізу та самооцінки. Серед освітніх компонентів варто виділити: ОК1, ОК7,
ОК11, які дозволяють набути навички у використанні комунікативних технологій, розпізнаванні й упередженні
маніпуляцій у спілкуванні тощо. Університет всіляко сприяє розкриттю індивідуальних здібностей здобувачів.
Здобувачі ОП залучаються до проведення соціальних кампаній, які спрямовані на подолання конфліктних ситуацій,
дискримінації чи будь-яких негативних явищ у суспільстві, надання допомоги особам, які її потребують. Це сприяє
вихованню навичок толерантного ставлення, поваги та розуміння потреб інших людей, недопущення жорстокої
поведінки або такої, що принижує честь чи гідність іншої особи. Водночас з огляду на те, що ОП реалізується лише
за заочною формою, участь здобувачів у таких позанавчальних заходах є обмеженою.

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

Професійний стандарт відсутній.

8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

Обсяг ОП становить 90 кредитів, що відповідає вимогам законодавства та відповідного Стандарту. З 16 ОК
(навчальних дисциплін) обсяг одного («Вогнева і тактико-спеціальна підготовка») складає 5 кредитів, чотирьох
(«Іноземна мова професійного спрямування», «Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства»,
«Актуальні проблеми поліцейської діяльності», «Управління в правоохоронних органах») – по 4 кредити,
одинадцяти – по 3 кредити. Наведене свідчить про загальне дотримання балансу при розподілі обсягів окремих ОК у
межах ОП та можливість забезпечити досягнення ПРН за результатами їх вивчення. Тобто, ОП передбачає більший
обсяг часу на вивчення навчальних дисциплін, у межах яких розглядаються питання, що становлять основу
правоохоронної діяльності. Відповідно, з навчальних дисциплін, що спрямовані на розгляд окремих питань такої
діяльності, розподіл часу є рівномірним. Водночас обсяг шести ВК складає по 4 кредити кожен. Відтак, як
рекомендацію, ЗВО можна вказати на сумнівність обґрунтованості формування ВК більших за обсягом, ніж ОК.
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Можливо доцільніше було б передбачити можливість вибору здобувачами 8 ВК обсягом по 3 кредити для охоплення
більш широкого кола питань правоохоронної діяльності. Оскільки ОП реалізується лише за заочною формою, то
основні показники фактичного навантаження здобувачів такі: - графіком навчального процесу передбачено
установчу сесію (по одній установчій лекції з 8 ОК упродовж трьох днів) та три заліково-екзаменаційні сесії
(тривалістю три тижні кожна); - на період заліково-екзаменаційних сесій максимальний тижневий бюджет часу не
перевищує 54 години; - розподіл аудиторних годин по семестрах такий: установча сесія – 16 годин; заліково-
екзаменаційні сесії: 1 семестр – 80 годин (27 годин на тиждень); 2 семестр – 82 години (28 годин на тиждень); 3
семестр – 80 годин (27 годин на тиждень); - обсяг аудиторних годин з навчальних дисциплін від загального обсягу
часу, відведеного на їх вивчення, становить: з ОК – від 11 до 13 %, з ВК – 10 %. Зміст та обсяг самостійної роботи з
відповідної навчальної дисципліни визначається робочою програмою навчальної дисципліни, завданнями на
самостійну роботу, методичними вказівками для виконання контрольних робіт, які розміщені в системі МІА: Освіта.

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.

За аналізованою ОП підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Аналізована ОП характеризується відповідністю вимогам законодавства та Стандарту вищої освіти України другого
(магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 262 «Правоохоронна
діяльність» у частині її обсягу. Структура ОП є логічною та послідовною. Зміст ОП повною мірою відповідає
предметній області заявленої для неї спеціальності. На відзначення заслуговує наповнення системи дистанційного
навчання МІА: Освіта навчально-методичними матеріалами.

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

Потребує уточнення структурно-логічна схема ОП. Навчальні плани потребують оновлення в аспекті чіткого
закріплення розподілу навчального навантаження здобувачів у кредитах за семестрами. ЗВО варто переглянути
практику формування академічних груп з великою чисельністю здобувачів (у нашому випадку – 37 осіб у групі), з
огляду на те, що оптимальною для другого (магістерського) рівня вважається чисельність академічної групи до 20
осіб. Попри створені ЗВО можливості, проглядається пасивність здобувачів у реалізації свого права на формування
індивідуальної освітньої траєкторії або ознаки «корегованого» вибору.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

З огляду на відповідність ОП вимогам законодавства та Стандарту, її логічність та послідовність, повну відповідність
предметній області заявленої для неї спеціальності тощо є підстави констатувати відповідність ОП Критерію 2 з
недоліками, які не є суттєвими.

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

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

Правила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2021 році було затверджено рішенням
Вченої ради ОДУВС від 22.12.2020 (протокол № 5) зі змінами від 27.02.2021 (протокол № 11) та розміщено на
офіційному сайті ЗВО (http://surl.li/aniwt). Названі Правила прийому були розроблені відповідно до Умов прийому
на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 р., затверджених наказом МОН України від 15.10.2020 № 1274. На
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момент експертизи, відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році, затверджених
наказом МОН України від 13.10.2021 № 1098, ЗВО розроблено Правила прийому до Одеського державного
університету внутрішніх справ у 2022 році, які було затверджено рішенням Вченої ради ОДУВС від 29.12.2021
(протокол № 6) і також розміщено на офіційному сайті університету (http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/12/правила_2022.pdf). Правила прийому на навчання за ОП у 2021 р. та 2022 р. є чіткими,
зрозумілими та не містять дискримінаційних положень. Вказані правила передбачають особливості прийому на
навчання за державним замовленням (з урахуванням вимог нормативних актів МВС України як замовника) та за
кошти фізичних та юридичних осіб. У ЗВО діють освітні центри «Крим-Україна», «Донбас-Україна»,
функціонування яких відбувається на основі відповідних Порядків (http://oduvs.edu.ua/osvitni-tsentri-krim-ukrayina-
donbas-ukrayina/).

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

Правила прийому на навчання за аналізованою ОП у 2021 році та на 2022 рік не відрізняються від правила прийому
на навчання за освітньою програмою «Правоохоронна діяльність» у інших ЗВО України та враховують особливості
самої освітньої програми. Зарахування на навчання за ОП відбувається на конкурсній основі. Прийом на основі
ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на навчання для здобуття ступеня магістра
здійснюється за результатами фахових вступних випробувань Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра
за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового
вступного випробування. Як результат вступного іспиту з іноземної мови можуть зараховуватися результати єдиного
вступного іспиту. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються з результатів єдиного
вступного іспиту 2020, 2021 та 2022 років. Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на
основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти з інших спеціальностей (напрямів
підготовки). Університет зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених
Правилами. Фахове вступне випробування передбачає виконання екзаменаційних робіт у формі тестів, на якому
вступники, які здобули ступінь бакалавра, зокрема й за іншою спеціальністю, повинні продемонструвати знання та
компетентності, набуття яких передбачено стандартом вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за
спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Таке випробування охоплює оцінку рівня знань з навчальних
дисциплін: «Адміністративна діяльність Національної поліції України», «Адміністративно-юрисдикційна діяльність
поліції», «Запобігання та протидія домашньому насильству». Відповідна програма оприлюднена на сайті ЗВО
(http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/PROGRAMA-MAGISTR-VSTUP_2021.pdf). Водночас у програмі
фахового вступного випробування відсутній чіткий опис форми його проведення та критеріїв його оцінювання.
Прийом та зарахування на навчання за державним замовленням здійснюється згідно з Порядком добору,
направлення та зарахування на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які
здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України, поліцейських Національної поліції
України та військовослужбовців Національної гвардії України, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх
справ від 15.04.2016 № 315. На заочну форму навчання за державним замовленням приймаються особи середнього
складу поліції, які мають освітній ступінь «бакалавр». Водночас Правила прийому вже декілька років поспіль не
передбачають можливості набору здобувачів на ОП за денною формою.

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.

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, врегульовані у: Положенні про організацію
освітнього процесу (http://surl.li/amnjb), Положенні про організацію освітнього процесу на заочній та дистанційній
формах здобуття вищої освіти (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10 Положення-про-орг.-освітнього-
процесу-на-заочній-та-дистанційній-формах-здобуття-вищої-освіти-в-ОДУВС.pdf) та Положенні про порядок
реалізації права на академічну мобільність (http://surl.li/amtvm). Названі документи розміщені на офіційному сайті
ОДУВС і є доступними для усіх зацікавлених осіб. Зокрема, Положення про організацію освітнього процесу на
заочній та дистанційній формах здобуття вищої освіти (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10 Положення-
про-орг.-освітнього-процесу-на-заочній-та-дистанційній-формах-здобуття-вищої-освіти-в-ОДУВС.pdf) передбачає,
що переведення ЗВО на навчання до Університету з іншого закладу вищої освіти (незалежно від форми навчання)
дозволяється після закінчення першого курсу і до початку нового навчального року, а на наступних курсах, крім
випускного, – у період між семестрами за згодою керівників обох закладів вищої освіти (за погодженням з
керівництвом комплектуючого підрозділу, який направляв на навчання, та відповідного структурного підрозділу
МВС України, на який покладено здійснення організаційно-правових функцій у сфері відомчої освіти і науки – для
навчання за держзамовленням). Будь-які переведення (поновлення) ЗВО на випускних курсах за державним
замовленням в Університеті забороняються, за виняткових обставин таке переведення може бути здійснено МВС
України. У разі позитивного вирішення питання щодо переведення (поновлення), здійснюється зарахування
результатів вивчених навчальних дисциплін та визначається академічна різниця. Підготовка матеріалів щодо
перезарахування освітніх компонентів (навчальних дисциплін), визначення академічної різниці покладається на
деканат факультету, до якого здійснюється переведення (поновлення). Працівники деканату готують порівняльну
таблицю навчальних дисциплін, які ЗВО вивчав раніше в цьому або іншому закладі освіти, відповідно до дисциплін
навчального плану вибраної спеціальності (освітньої програми) в Університеті і подають її на розгляд декана
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факультету та/або директора інституту та висновок щодо перезарахування навчальних дисциплін. У разі
переведення, поновлення на навчання складання академічної різниці ЗВО здійснюється впродовж першого
семестру навчання після поновлення. Практика застосування вищенаведених правил визнання результатів
навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти, на ОПП «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського)
рівня вищої освіти відсутня.

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.

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, в ОДУВС регулюється Положенням про
порядок визнання в Одеському державному університеті внутрішніх справ результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті, яке розміщене на офіційному сайті ОДУВС (http://surl.li/teju) і є доступним для усіх
зацікавлених осіб. Відповідно до пп. 2.3-2.5.1 цього Положення, процедура визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті, містить такі етапи: - здобувач вищої освіти звертається із заявою до декана
факультету про визнання результатів навчання у неформальні освіті. До заяви додаються документи (сертифікати,
свідоцтва тощо), які підтверджують ті результати навчання, які здобувач вищої освіти отримав у неформальній
освіті; - за поданням декана наказом ректора створюється предметна комісія у складі: декана факультету, науково-
педагогічного працівника, який має відповідну академічну та/або професійну кваліфікацію, завідувача відповідної
кафедри за профілем навчальної дисципліни, яка пропонується до перезарахування на основі визнання результатів
навчання у неформальній освіті; - предметна комісія упродовж п’ятнадцяти діб з часу її створення розглядає та
обговорює надані здобувачем вищої освіти матеріали, після чого за результатами обговорення приймає відповідне
рішення щодо перезарахування або неперезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті; - у
разі перезарахування навчальної дисципліни здобувачеві вищої освіти зараховуються результати навчання у
неформальній освіті та виставляється підсумкова оцінка за національною шкалою та шкалою оцінювання ЄКТС. В
університеті популяризується участь здобувачів у неформальній освіті та наступне визнання результатів такого
навчання. ЗВО підтвердив наведену у відомостях самооцінювання інформацію про один випадок зарахування
результатів навчання, набутих у неформальній освіті, здобувача ОП «Правоохоронна діяльність» О. І. Чижова, а
саме – проходження підвищення кваліфікації за місцем праці. За інформацією гаранта та інформацією з сайту ЗВО
(http://surl.li/aniwz), створена наказом ректора ОДУВС (від 05.10.2021 № 420) предметна комісія прийняла рішення
про таке визнання результатів, набутих здобувачем О. І. Чижовим під час неформальної освіти, зарахувавши їх як
оцінку семестрового контролю (заліку) з навчальних дисциплін «Актуальні питання запобігання корупції» та
«Захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності». Водночас комісія встановила відсутність підстав
для зарахування таких результатів у межах навчальної дисципліни «Забезпечення публічного порядку і безпеки під
час масових заходів органами та підрозділами Національної поліції України».

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

ЗВО розроблено та своєчасно оприлюднено на сайті Університету нормативні документи, що належним чином
регулюють доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання. У ЗВО діють освітні центри «Крим-
Україна», «Донбас-Україна». Популяризація ЗВО участі здобувачів у неформальній освіті та наявність реальних
випадків визнання результатів такого навчання.

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

ЗВО варто розглянути питання реалізації ОП не лише за заочною, але й за денною формою, що дозволить повною
мірою розкрити потенціал ОП. Програму фахового вступного випробування доцільно доповнити описом форми його
проведення та критеріїв його оцінювання.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Проведений аналіз дозволяє констатувати, що ЗВО забезпечує прозорий та позбавлений дискримінаційних
положень доступ до ОП, правила прийому на навчання враховують її особливості, визначні чіткі процедури
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визнання результатів навчання тощо, а відтак, є підстави для висновку про відповідність ОП Критерію 3 з
недоліками, які не є істотними.

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.

Загалом методи та форми навчання і викладання сприяють досягненню заявленим цілям і ПРН. Викладання
освітніх компонентів здійснюється на основі РПНД, що розробляється викладачем, який забезпечує викладання
дисципліни і затверджується на відповідній кафедрі. Правовою основою розробки та затвердження РПНД є
Положення про організацію освітнього процесу (http://surl.li/amnjb) та Положення про організацію освітнього
процесу на заочній та дистанційній формах здобуття вищої освіти (http://surl.li/anlef). Основними видами
навчальних занять є: лекційне заняття, семінарське, практичне, та самостійне опрацювання матеріалу. Залежно від
типу, змісту, особливостей навчальної дисципліни проводяться поліцейські квести, ситуативні комплексні практичні
заняття, практичні заняття на навчальних полігонах (http://surl.li/amjrj) та на базі науково-дослідної лабораторії з
проблемних питань кримінального аналізу, зустрічі з працівниками практичних підрозділів (http://surl.li/amjsj).
Запропоновані види робіт містять обов'язкову і варіативну (вибіркову складову), що дає реальну можливість
здобувачеві обирати спосіб демонстрації своїх знань, умінь та навичок. Студентоцентрований підхід реалізується у
наданні можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії (http://surl.li/amjvf) та вільному виборі
навчальних дисциплін (http://surl.li/amkbg). ЗВО забезпечує постійну комунікацію зі здобувачами як за допомогою
месенджерів Viber, Telegram, так і шляхом проведення анкетування стосовно рівня відповідності ОП потребам
здобувачів (http://surl.li/amjvw). Під час інтерв’ювання фокус-груп здобувачі вищої освіти підтвердили
задоволеність рівнем реалізації ОП, кваліфікацією НПП та реалізацією студентоцентрованого підходу на ОП.

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).

Зі слів здобувачів та НПП, інформацію щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв
оцінювання в межах НД здобувачі отримують на першому занятті з відповідної дисципліни, а також за допомогою
використання сучасних інформаційних технологій: МІА: Освіта та Moodle, месенджерів груп Viber та Telegram.
Розклад навчальних занять, електронний журнал оцінок розміщено у вільному доступі для здобувачів освіти на АСУ
ОДУВС (http://surl.li/amkrd). Кожна НД передбачає наявність навчально-методичного комплексу дисципліни.
Робоча програма НД чітко визначає структуру НД, цілі та програмні результати навчання здобувачів освіти, критерії
оцінювання результатів навчання. Критерії оцінювання за освітніми компонентами знаходяться у вільному доступі
для здобувачів освіти та НПП на порталі МІА: Освіта. ЕГ пересвідчилась у цьому, використавши наданий ЗВО
гостьовий логін та пароль доступу до навчально-методичних матеріалів ОП, що розміщені в МІА: Освіта, Moodle та
електронній бібліотеці ЗВО (як з обов’язкових, так і з вибіркових компонентів).

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

Під час проведення експертизи ЗВО продемонстрував зацікавленість щодо активізації наукової роботи здобувачів.
Одним із мотивуючих засобів є впровадження в шкалу оцінювання рівня знань здобувачів з відповідної навчальної
дисципліни 10 балів за наукову роботу, що передбачає написання та опублікування тез доповідей та фахових
наукових статей. У 2021–2022 н.р. членами наукових гуртків є 22 здобувача ОП, а у 2020–2021 н.р. – 16 здобувачів.
Працівниками відділу організації наукової роботи зі здобувачами проводяться зустрічі для інформування щодо
наукових заходів університету (http://surl.li/amktr; http://surl.li/amktt). ЗВО забезпечує можливість публічного
оприлюднення наукових розробок під час науково-практичних заходів, перелік яких розміщено на офіційному сайті
ЗВО (http://surl.li/amktv). У ЗВО функціонує Наукове товариство здобувачів вищої освіти і молодих вчених
(http://surl.li/amkua), серед членів якого є здобувач ОП Д. А. Стегареску. Наукові розробки колективу НПП
застосовуються під час навчального процесу. Так, за НД «Організація та проведення спеціальних операцій
підрозділами НП України» до рекомендованих літературних джерел включено навчальний посібник за авторством
колективу ОДУВС, фахові статті та матеріали конференцій. ЕГ здійснила аналіз матеріалів НД, викладених на
освітньому порталі МІА: Освіта – переважна більшість з них містить наукові розробки колективу ОДУВС
(використано гостьовий логін та пароль доступу до навчально-методичних матеріалів ОП, що розміщені в МІА:
Освіта, Moodle та електронній бібліотеці ЗВО).
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4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Система перегляду та оцінювання змісту ОК регламентується Положенням про організацію освітнього процесу
(http://surl.li/amnjb), Положенням про освітні програми та їх гарантів (http://surl.li/anlnc), Положенням про
навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни (http://surl.li/amkvi) та Положенням про систему
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (http://surl.li/amkvp). Перед початком
навчального року керівники кафедри звітують на засіданні Навчально-методичної ради університету про
відповідність змісту робочих програм вимогам ОП (завантажений на запит ЕГ документ «П. 5 Витяг з протоколу
засідання Навчально-методичної ради про відповідність змісту РП вимогам ОП.pdf»). Окремо на запит ЕГ ЗВО
надано підтверджуючі документи залучення до оновлення ОП представників стейкхолдерів та здобувачів освіти
(завантажені на запит ЕГ документи у відповіді: «П. 7. Витяги з протоколів засідань (органів студентського
самоврядування, кафедр, Вченої ради тощо») з результатами обговорення ОП зі здобувачами та іншими
стейкхолдерами). Під час проведення зустрічей з фокус-групою представників стейкхолдерів було підтверджено
активну участь роботодавців у перегляді освітньої програми та надання рекомендацій щодо її удосконалення. Також,
у зв’язку із запровадженням у кримінальне законодавство інституту кримінальних проступків, були оновлені
навчально-методичні комплекси ОК: «Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства», «Актуальні
проблеми застосування кримінального процесуального законодавства» (завантажений на запит ЕГ документ під
назвою П. 1. Гостьовий логін та пароль доступу до навчально-методичних матеріалів ОП, що розміщені в МІА:
Освіта, Moodle та електронній бібліотеці ЗВО (як з обов’язкових, так і з вибіркових компонентів).

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

НПП та здобувачі беруть участь у міжнародних заходах – конференціях, стажуваннях тощо. За програмою CEPOL
НПП переймають досвід поліцейських органів та ЗВО (http://surl.li/amkyk). За даною ОП пройшли стажування О. А.
Балтовський (ОК 14, ОК 16, м. Будапешт, 2020 р.), М. В. Корнієнко (ОК 11, м. Талін, 2016 р.), О. О. Мельнікова (ОК
10, ОК 16, м. Будапешт, 2021 р.), С. С. Мирза (ВК, м. Баварія, 2017 р.), В. В. Домніцак (ОК 8, ОК 13, м. Прага, 2017 р).
ЗВО надає безкоштовний доступ до наукометричних баз Web of Science, ScienceDirect, Scopus (http://surl.li/tgpf). Для
налагодження міжнародних зв’язків з метою інтегрування у світовий освітній та науковий простір в університеті
функціонує відділ міжнародного співробітництва (http://surl.li/amkxq). Інтернаціоналізація діяльності ЗВО
реалізується шляхом організації і проведення вебінарів, лекцій, круглих столів за участю НПП ЗВО та працівників
поліцейських органів інших держав, а також консультативних та безпекових місій (http://surl.li/amkyd).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Позитивними практиками ОП за цим критерієм можна вважати: наявність різноманітних джерел доступу до
інформації щодо програмних результатів, наповнення навчальних матеріалів, що пропонуються здобувачам освіти,
власними науковими розробками колективу ЗВО; наявність укладених міжнародних договорів у межах реалізації
принципу академічної мобільності; підвищення кваліфікації НПП у межах програми CEPOL; забезпечення
можливості для реалізації принципу студентоцентризму і академічної свободи через достатню кількість ВК та
варіативної складової видів робіт. Активне використання навчальних полігонів та забезпечення практичної
складової навчального процесу. Використання автоматизованої системи управління закладом освіти, що
передбачає, зокрема, можливість автоматизованого фіксування результатів навчання здобувачів.

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

ЗВО демонструє наявність укладених міжнародних договорів у межах реалізації принципу академічної мобільності,
проте за результатами проведеної експертизи жоден здобувач за освітньою програмою цією можливістю не
користується. ЕГ рекомендує активізувати діяльність щодо міжнародних обмінів як здобувачів, так і викладачів у
межах укладених договорів про співпрацю. Враховуючи реалізацію даної ОП виключно на заочній формі навчання,
ЕГ рекомендує посилити методичні рекомендації з самостійної роботи більш конкретними кейсами завдань, що
дозволять здобувачам продемонструвати отримані знання. За результатами аналізу РП НД ЕГ рекомендує
переглянути список рекомендованих джерел та доповнити літературою останніх років видання, а також продовжити
практики наповнення навчальної літератури науковими здобутками НПП ОДУВС. З метою забезпечення надання
більш повної, всебічної інформації стосовно форм і методів навчання, ПРН та ОК, ЕГ рекомендує запровадити
ОДУВС силабуси навчальних дисциплін та розмістити їх у вільному доступі на освітній платформі МІА: Освіта.

Рівень відповідності Критерію 4.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Навчання і викладання за освітньою програмою відповідає вимогам, що ставляться до такої діяльності. ЗВО
демонструє надання можливості здобувачам освіти за допомогою освітніх порталів, електронних бібліотек,
репозитарію вільного доступу до всіх навчальних матеріалів за ОП та додаткової інформації, що міститься в
наукових та науково-методичних розробках НПП ОДУВС. Враховуючи специфічні умови навчання здобувачів в
ОДУВС, є можливість активно на практичних заняттях використовувати навчальні полігони, лабораторії, а також
приймати участь у навчанні та обміні досвідом у межах програми поліцейських CEPOL. Виявлені недоліки не мають
суттєвого характеру, проте введення в освітній процес силабусів НД, оновлення навчальної літератури, посилення
академічної мобільності здобувачів даної ОП та врахування висловлених рекомендацій сприятиме підвищенню
якості реалізації ОП. Отже, ЕГ констатує загальну відповідність ОП Критерію 4 з недоліками, які не є суттєвими.

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

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Оцінювання академічних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється під час поточного та семестрового
контролю знань. Критерії оцінювання є визначеними, закріпленими положеннями ЗВО, доводяться здобувачам
вищої освіти на початку навчального року, кожного семестру та кожного освітнього компоненту. Зокрема, у ЗВО
розроблені, затвердженні та висвітлені на офіційному сайті Положення про організацію освітнього процесу
(http://surl.li/amnjb), Положення про організацію освітнього процесу на заочній та дистанційній формах здобуття
вищої освіти (http://surl.li/anlef), Порядок складання поточного та семестрового контролю із застосуванням
дистанційних технологій навчання здобувачів вищої освіти (http://surl.li/tgpd), Положення про порядок створення
та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти (http://surl.li/ampfq), Порядок
дистанційної роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти (http://surl.li/ampfw), а також
Положення про ректорський контроль рівня знань здобувачів вищої освіти (http://surl.li/ampgm). Під час роботи з
фокус-групами здобувачі продемонстрували обізнаність із цими Положеннями. Вищезазначені документи
розміщено на сайті ОДУВС у вільному доступі. Під час аналізу методичних рекомендацій до організації та
проведення контрольних заходів встановлено комплексний підхід до проведення контрольних заходів: завдання
складаються як з теоретичного блоку, так і з практичних кейсових завдань, що дозволяють продемонструвати не
тільки теоретичні знання здобувачів, а й розуміння їх застосування на практичних прикладах. Водночас ЕГ
звернула увагу, що методичні рекомендації з таких НД, як «Організація та проведення спеціальних операцій»,
«Аналіз та проблеми захисту і дотримання прав людини в правоохоронній діяльності» містять виключно теоретичні
питання, що своєю чергою, на думку ЕГ, не забезпечує можливості в повному обсязі оцінити знання здобувачів.
Терміни та форми проведення контрольних заходів розміщуються в Автоматизованій системі управління
(http://asu.oduvs.edu.ua). Окрім того, РНПД визначають форми контрольних заходів та критерії оцінювання знань
здобувачів вищої освіти. З метою аналізу якості надання освітніх послуг здійснюється онлайн-опитування
здобувачів вищої освіти. Проте, ЗВО варто звернути увагу та уніфікувати систему критеріїв оцінювання знань
здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання. Система оцінювання знань на заочній формі навчання
передбачає можливість отримання 130 балів (при тому, що максимальна оцінка відповідно до шкали оцінювання –
100 балів), а саме: 50 балів за аудиторну робота, 30 балів – самостійна робота, 40 – екзамен/залік та 10 за наукову
роботу. Водночас основне Положення про організацію освітнього процесу передбачає можливість отримання 110
балів: 50 балів за аудиторну роботу, 30 балів за виконання самостійної роботи, 10 балів за залік/екзамен, 10 балами
оцінюється модульний контроль та 10 балів можна отримати за наукову роботу здобувача.

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

За даною ОП, профіль якої завантажено у систему, формою атестації передбачено складання здобувачами ЄДКІ, як
це визначено Стандартом. Проте, постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 497 проведення
ЄДКІ для другого (магістерського) рівня спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» не передбачено. ЗВО
відреагував та вніс зміни до ОП щодо проведення атестації лише 29.12.2021 р. Так, відповідно до рішення Вченої
ради від 29.12.2021 (протокол № 6) на ОП «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня формою
атестації визначено проведення комплексного екзамену з навчальних дисциплін: «Актуальні проблеми поліцейської
діяльності», «Кваліфікація адміністративних правопорушень», «Актуальні проблеми застосування кримінального
законодавства».
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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.

Перелік форм здійснення контрольних заходів та критеріїв оцінювання за кожним освітнім компонентом ОП
міститься в робочих програмах навчальних дисциплін, які висвітлені на освітньому порталі «МІА: Освіта
(http://surl.li/anlsw). Здобувачі мають можливість ознайомитися з графіками навчального процесу
(http://surl.li/anhio). Об’єктивності проведення та оцінювання контрольних заходів сприяє використання під час
проведення контролю екзаменаційного центру, облаштованого комп’ютерами та відеоспостереженням, що дозволяє
НПП об’єктивно здійснити оцінку рівня знань здобувачів (http://surl.li/amphw). Окремі питання забезпечення
об’єктивності екзаменаторів відображені у Антикорупційній програмі, яка містить комплекс заходів щодо
запобігання корупції в ЗВО та норми етичної поведінки працівників Університету (http://surl.li/ampij). Під час
інтерв’ювання фокус-груп здобувачі вищої освіти підтвердили обізнаність у процедурі повторного складання
контрольних заходів, а також процедуру оскарження. За результатами спілкування з фокус-групою здобувачів та
гарантом ОП встановлено, що випадків оскарження контрольних результатів на даній ОП не було. Процедура
вирішення конфліктних ситуацій викладена в редакції Положення про вирішення конфліктних ситуацій
(http://surl.li/ampix).

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.

У Кодексі академічної доброчесності ЗВО закріплено чіткі та зрозумілі стандарти та процедури дотримання
академічної доброчесності учасниками освітнього процесу, норми етичної поведінки, поняття та види академічної
відповідальності за порушення академічної доброчесності, а також порядок створення та функціонування Комісії з
етики та академічної доброчесності ОДУВС (http://surl.li/amirx). Учасники освітнього процесу підписують
Декларацію про дотримання академічної доброчесності. В університеті розроблено методичні рекомендації
«Навчання здобувачів вищої освіти академічній доброчесності» (http://surl.li/amisk). З метою своєчасного
реагування на виявленні факти недотримання академічної доброчесності в ЗВО функціонує «Гаряча лінія ОДУВС»
(http://surl.li/amixd). З метою запобігання та виявлення академічного плагіату ЗВО уклав договір з ТОВ
«Антиплагіат» від 13.03.2019 № 13-03/2019, за умовами якого перевірка робіт відбувається за допомогою онлайн-
сервісу «Unicheck» (http://surl.li/tgmt). Серед здобувачів освіти ОП за результатами перевірки «Unicheck» було
виявлено формальні ознаки академічного плагіату в курсовій роботі здобувача освіти В. Хайчук. На засіданні
кафедри адміністративного права та адміністративного процесу факультету № 1 це питання було розглянуто та
ухвалено рішення про недопущення до захисту курсової роботи здобувача В. Хайчук та повернення роботи на
доопрацювання із встановленням 1 тижня для проведення повторної перевірки (протокол № 1 від 26.08.2021)
(Документи завантажені на запит ЕГ П. 15. Скан договору з ТОВ «Антиплагіат», зразок перевірки роботи за
допомогою онлайн-сервісу «Unicheck», протоколи засідання кафедр, на яких обговорювалися результати перевірки
та реагування). Також ЕГ звернула увагу, що під час інтерв’ювання фокус-груп здобувачі вищої освіти
продемонстрували недостатню обізнаність про процедуру перевірки робіт на антиплагіат.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Сильною стороною в оцінці критерію 5 ЕГ вважає використання ЗВО під час проведення контрольних заходів
автономного комп’ютеризованого Екзаменаційного центру, що забезпечує можливість усунення суб’єктивного
підходу до оцінювання зі сторони НПП та забезпечує об’єктивну можливість оцінки рівня знань здобувачів.
Методичні рекомендації щодо організації та проведення контрольних заходів передбачають виконання кейсових
завдань, що поєднують в собі як теоретичні блоки завдань, так і практичні у вигляді задач та квестів. Позитивною
практикою ЕГ вважає використання автоматизованих систем виявлення плагіату, інформативність стендів у
приміщеннях ОДУВС щодо недопущення академічного плагіату та порядку вирішення конфліктних ситуацій.

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

На думку ЕГ ЗВО доцільно було б звернути увагу на недостатню обізнаність здобувачів стосовно організаційної
процедури перевірки робіт на наявність плагіату. З метою забезпечення більшої обізнаності здобувачів освіти
ОДУВС ЕГ рекомендує створити окрему вкладку на офіційному порталі ОДУВС стосовно дотримання академічної
доброчесності в ОДУВС з розміщенням відповідних матеріалів. Окрім того, ЕГ виділяє серед недоліків і систему
оцінювання, запропоновану ЗВО, що відрізняється на денній та заочній формах навчання. ЕГ радила б звернути
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увагу ЗВО та уніфікувати шкалу оцінювання для ЗВО загалом у межах 100-бальної шкали оцінювання, не
розподіляючи форми здобуття освіти. Враховуючи виявленні недоліки серед матеріалів НД, ЕГ радить звернути
увагу та сформувати матеріали контрольних завдань шляхом поєднання практичних та теоретичних блоків, що
надасть можливість більш глибоко оцінити рівень засвоєння матеріалів здобувачами освіти.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Загалом ОП відповідає вимогам Критерію 5 щодо належної організації та проведення контрольних заходів,
оцінювання здобувачів вищої освіти та забезпечення академічної доброчесності з недоліками, які не є суттєвими.
ЗВО демонструє комплексний підхід до організації проведення контрольних заходів на даній ОП: кейсові завдання
контрольних робіт, практичні квести з використанням спеціалізованих аудиторій, навчальних полігонів та
лабораторій. Залучення представників стейкхолдерів до проведення державної атестації, захисту контрольних робіт
здобувачами та проведення практичних квестів. Визначені ЕГ недоліки не є суттєвими, проте потребують
реагування. Приведення у відповідність критеріїв оцінювання рівня знань здобувачів сприятиме більш ефективній
реалізації даної ОП.

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.

ЗВО продемонстрував, що добір НПП для викладання освітніх компонентів за ОП умотивований наявними у них
академічною та професійною кваліфікаціями. Випадків невідповідності кваліфікації НПП освітнім компонентам,
які вони забезпечують, не встановлено. Усі викладачі, які задіяні на ОП, мають науковий ступінь/вчене звання
відповідно до профілю кафедри та ОК. Викладацький склад має наукові видання, що індексуються в
наукометричних базах Scopus та WoS за профілем кафедри (відповідно до завантаженої у СО Таблиця 2. Зведена
інформація про викладачів), окрім того практичний досвід роботи в підрозділах правоохоронних органів. Порядок
призначення на посади регламентується Положенням про порядок проведення конкурсного відбору для заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників ОДУВС та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
(http://surl.li/ancgm). За ОП, що акредитується, з 32 НПП, залучених до реалізації ОП, кандидатів наук – 63 %,
докторів наук – 28 %, доцентів – 47 %, професорів – 25 %. Значна частина НПП має довід роботи у правоохоронних
органах. Основним критерієм підбору кандидата на вакантну посаду НПП є встановлення рівня їх професійної
кваліфікації щодо забезпечення відповідних освітніх компонентів. Вирішальними для результатів конкурсного
відбору є професіоналізм кандидатів та їх спроможність забезпечити викладання відповідно до цілей ОПП.
Кандидати на посади за даною ОП перед розглядом на конкурсній комісії попередньо ще проходять співбесіду на
кафедрі, на яку планується призначення.

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

Конкурсний добір викладачів регламентується Положенням про порядок проведення конкурсного відбору для
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ОДУВС та укладання з ними трудових договорів
(контрактів) (http://surl.li/ancgm). Процедура оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади є прозорою та
унормованою (завантажений на запит ЕГ Витяг з наказу ОДУВС про оголошення конкурсного відбору на заміщення
вакантних посад НПП). Склад конкурсної комісії затверджується наказом ректора. До складу конкурсної комісії
включається гарант ОП. Допуск до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади визначається шляхом таємного
голосування, про що вносяться відомості до протоколу (відповідь ЗВО на запит ЕГ «Про допуск до конкурсного
відбору на заміщення вакантних посад»). Окрім цього, з гарантом ОП на початку навчального року погоджується
склад НПП, які забезпечують реалізацію освітніх компонентів ОП. На думку ЕГ це є позитивною практикою. Проте,
під час проведення експертизи ЕГ звернула увагу, що процедура обрання на посади НПП та керівників структурних
підрозділів, визначена Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад
науково-педагогічних працівників ОДУВС та укладання з ними трудових договорів (контрактів), схваленим Вченою
радою ОДУВС 31 травня 2015, протокол № 7 (у редакції рішення Вченої ради від 07 лютого 2020, протокол № 9),
потребувала удосконалення та приведення у відповідність до Наказу МОН України 05.10.2015 № 1005 «Про
затвердження рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
(https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1005729-15#Text), ЗУ «Про вищу освіту»
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(https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1556-18#n614) та сучасних тенденцій у сфері освітньої діяльності в частині
проведення конкурсного відбору. Під час проведення експертизи було встановлено, що відповідно до названого
Положення конкурсна комісія приймала остаточне рішення щодо ухвалення кандидатур на вакантні посади
завідувачів кафедр, водночас, відповідно до Наказу МОН України 05.10.2015 № 1005 та ЗУ «Про вищу освіту», це
право має виключно Вчена рада. Положенням про порядок проведення конкурсного відбору для заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників ОДУВС та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
(http://surl.li/ancgm) (схваленим Вченою радою ОДУВС 8 жовтня 2021, протокол № 2) ця невідповідність щодо
завідувачів кафедр усунута. Проте ЕГ вважає, що ЗВО варто розглянути питання про доцільність саме Вченій раді
права приймати рішення щодо обрання на посади не лише завідувачів кафедр, а також професорів та, можливо, і
доцентів.

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

Під час проведення інтерв’ювання стейкхолдерів ЕГ було встановлено практичну активність роботодавців в
оновленні ОП та наданні рекомендацій стосовно організації проходження навчальної та виробничої практик. Варто
відмітити, що стейкхолдери входять до складу робочої групи з розробки ОПП «Правоохоронна діяльність».
Представники роботодавців включені до складу Вченої ради, що дає можливість безпосередньо брати участь в
управлінні освітнім процесом університету (http://surl.li/anfgf). Зокрема, начальник ГУНП в Одеській області О. Бех
з 21.05.2019 до 23.09.2021 р. був членом Вченої ради університету, а з 23.09.2021 р. начальник ГУНП в Одеській
області М. Семенишин є членом Вченої ради університету (наказ ОДУВС від 23.09.2021 № 395). До освітнього
процесу роботодавці долучаються шляхом рецензування робочих програм навчальних дисциплін, через участь у
діяльності екзаменаційних комісій як їх голів (заступник начальника Управління патрульної поліції в Одеській
області Департаменту патрульної поліції Д. Кисличенко; заступник начальника Управління превентивної діяльності
ГУНП в Одеській області Д. Оверченко), а також шляхом участі в наукових та навчально-методичних заходах та
проведенні бінарних занять. ЕГ під час проведення експертизи відмітила належний рівень практичної складової
навчального процесу, що надає можливість досягти ПРН.

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

Під час проведення експертизи ЗВО надав підтверджуючі документи проведення занять із залученням
представників практичних підрозділів. Так, на реалізованій ОП проводилися практичні заняття із залученням:
заступника начальника відділу оперативного реагування Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області
Департаменту кіберполіції НПУ В. Байова (http://surl.li/amjsj); інспектора відділу Управління кримінального
аналізу ГУНП в Одеській області Г. Лисенка; начальників відділів Управління карного розшуку ГУНП в
Миколаївській області С. Терешонка та В. Шепеля (http://surl.li/amtom); начальника відділу ДНДЕКЦ МВС України
О. Соколова (http://surl.li/amtop); керівника Департаменту апарату Верховного Суду Р. Бабанли (http://surl.li/amtqj).
До викладання навчальних дисциплін були залучені: В. Капуляк та О. Вдовиченко, які є керівниками структурних
підрозділів ГУНП в Одеській області; К. Ісмайлов – керівник структурного підрозділу Департаменту протидії
кіберзлочинам; А. Холостенко – керівник адвокатського об’єднання; П. Жовтан – суддя; С. Мул – керівник
Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

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

Під час проведення експертизи ЗВО продемонстрував, що професійному розвитку викладачів заклад сприяє через
низку організаційних заходів, які реалізуються через: засідання Навчально-методичної ради, круглі столи,
засідання Вченої ради, засідання кафедр з розгляду питань методики навчання; розробку і вдосконалення
навчально-методичних матеріалів, вдосконалення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;
проведення контролю навчальних занять; опитування здобувачів вищої освіти (http://surl.li/amtul;
http://surl.li/amtuz). Організаційні питання забезпечення професійного розвитку НПП регламентовані Положенням
про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників в ОДУВС (http://surl.li/tgov),
Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність в ОДУВС (http://surl.li/amtvm). Для
забезпечення професійного розвитку науково-педагогічних працівників застосовуються різні форми підвищення
кваліфікації: довгострокове підвищення кваліфікації, короткострокове підвищення кваліфікації, стажування. Згідно
з планом викладачі підвищують кваліфікацію та здійснюють стажування на курсах, організованих в ОДУВС, а також
в інших національних інституціях (http://surl.li/amtwg; http://surl.li/amtwp). Прикладами сприяння є підвищення
кваліфікації НПП за кордоном в Угорщині, Польщі Люксембурзі та інших країнах (http://surl.li/tgqe).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.
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Під час зустрічей в фокус-групах НПП ЗВО підтвердили існування багаторівневої системи заохочення НПП. Це
насамперед реалізується в системі моральних стимулів і матеріального заохочення науково-педагогічних
працівників до підвищення їх викладацької майстерності та професійного рівня. Моральне стимулювання
викладачів здійснюється шляхом нагородження відомчими відзнаками МВС України, почесними грамотами,
дипломами тощо, занесенням особистого фото на Дошку пошани ОДУВС та МВС України. Щомісяця за
пропозицією керівників підрозділів викладачам встановлюється відсоток премій відповідно до їх рейтингу наукової
діяльності та показників навчальної та наукової роботи (http://surl.li/amubv). Стимулювання підвищення
педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників в ОДУВС забезпечується періодичним проведенням
відкритих та показових занять; проведенням конкурсу «Викладач року» (http://surl.li/amubz); рейтинговим
оцінюванням результатів діяльності НПП ОДУВС (http://surl.li/tgqp); участю викладачів у тренінгах, семінарах,
курсах (http://surl.li/amtwp) та різноманітних освітянських заходах і професійних програмах (http://surl.li/tgqe). За
результатами опитування НПП переможці в номінаціях отримують цінні подарунки та грошові винагороди, що
стимулює розвиток здорової конкуренції серед НПП.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Під час проведення експертизи ЗВО продемонстрував співпрацю між роботодавцями та ЗВО як під час підготовки та
перегляду ОП, так і під час її реалізації. Позитивною практикою є належний рівень залучення практичних
працівників до навчального процесу. Якісно-кількісний аналіз складу НПП свідчить про високий рівень як
практичної, так і теоретичної їх підготовки, відповідність НПП забезпечуваним освітнім компонентам. Позитивною
практикою ЕГ відзначає наявність у складі конкурсної комісії на заміщення вакантних посад гаранта освітньої
програми. ЕГ відзначає і наявність у ЗВО багаторівневої системи заохочення НПП та реалізацію рейтингування
НПП.

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

ЕГ рекомендує переглянути Положення про порядок проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників ОДУВС та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в частині
доцільності розгляду на Вченій раді питання про обрання не лише завідувачів кафедр, а також професорів та,
можливо, і доцентів. Такий підхід більше відповідатиме сучасним тенденціям у сфері освітньої діяльності в частині
проведення конкурсного відбору НПП.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

За результатами вивчення матеріалів та проведених зустрічей з менеджментом ЗВО та науково-педагогічними
працівниками є підстави вважати, що забезпечення людськими ресурсами ОП «Правоохоронна діяльність» в
ОДУВС загалом відповідає встановленим вимогам. До викладання на ОП залученні науковці-практики, які мають
науковий ступінь/вчене звання за профілем кафедри, наукові здобутки за ОК, що забезпечуються, а також
практичний досвід роботи у системі правоохоронних органів. До освітнього процесу активно залучені представники
стейкхолдерів, які приймають участь в обговорені ОП, наданні рекомендацій щодо вдосконалення програм практик
здобувачів, захисту курсових робіт та проведення практичних квестів. Під час проведення навчальних занять ЗВО
демонструє активну участь представників стейкхолдерів під час проведення практичних занять відповідно до
тематики навчального заняття. З огляду на наведене, ЕГ вважає, що ОП відповідає Критерію 6 з недоліками, які не є
суттєвими.

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.

Під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи ЕГ було встановлено, що фінансові та матеріально-
технічні ресурси загалом забезпечують досягнення визначених ОП цілей та ПРН і дозволяють забезпечити освітні
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потреби здобувачів у повному обсязі. Зокрема, під час огляду матеріально-технічних ресурсів ЕГ продемонстровано:
спеціалізовані аудиторії, оснащені мультимедійним обладнанням, сучасними меблями; комп’ютерні класи;
навчально-наукові лабораторії; актові зали; бібліотеку; 3 навчальні корпуси Академії поліції; корпус, у якому
здійснюється освітній процес за ОП; навчальні полігони (в темноті; кімната ножового бою; затримання порушника
на транспорті; для відпрацювання конвоювання; сучасна поліцейська станція; кімната, дружня до опитування
дітей); плац; бойовий мультимедійний тир; тир стрілецький з максимальною дистанцією 100 метрів; лазерний тир;
спеціалізовані спортивні зали; спеціалізований зал безпеки дорожнього руху; їдальню; медико-санітарну частину;
музей; куточок самоврядування. Під час освітнього процесу здобувачі мають можливість використовувати прилади
віртуальної реальності Oculus Quest 2. Матеріально-технічна база кожного року оновлюється з урахуванням потреб
здобувачів та потреб сучасності, що підтверджено під час співбесіди із деканом факультету підготовки фахівців для
підрозділів превентивної діяльності С. В. Медведенком, а також довідкою від ЗВО (назва файлу «П. 12 Інформація
про виділення коштів на функціонування студентського самоврядування.pdf»). Учасники освітнього процесу мають
можливість користуватися гуртожитками ЗВО. На базі ЗВО функціонує загальна та спеціальна бібліотека, що
містить загальну та спеціалізовану літературу, має вільний доступ до мережі Інтернет, безкоштовний доступ до WI-
FI, міжнародних БД, що спрощує освітню та наукову діяльність здобувачів. Навчально-методичне забезпечення всіх
навчальних дисциплін ОП здійснюється шляхом розміщення навчальних, робочих програм, методичних
рекомендацій для практичних занять, мультимедійних матеріалів, підручників, посібників, завдань для самостійної
роботи, питань, тестів для поточного та підсумкового контролю на освітньому порталі «МІА: Освіта», Moodle,
електронній бібліотеці ЗВО (бібліотека має електронний репозитарій, у якому розміщені праці НПП). За
результатами опитування, на запитання: «Як Ви оцінюєте рівень матеріально-технічного забезпечення освітнього
процесу для досягнення цілей ОПП?», 96 % виявили задоволеність. На запитання: «Чи влаштовує Вас доступність
підручників, методичних вказівок, конспектів лекцій тощо в електронній та друкованій формах?», 94 %
респондентів виявили задоволеність (http://surl.li/amtyt).

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

Під час спілкування із керівництвом ЗВО, НПП, здобувачами, студентським самоврядуванням ЕГ пересвідчилася,
що доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів,
необхідних для навчання, викладацької та наукової діяльності в межах ОП є вільним та безоплатним. Учасники
освітнього процесу мають вільний та безоплатний доступ до ресурсів ЗВО, підтверджують можливість вільного та
безкоштовного користування бібліотекою, спортивними залами, дитячою кімнатою, комп’ютерною технікою, якою
обладнані аудиторії та читальні зали, мережею Інтернет, WI-FI, мають доступ до міжнародних БД, що було
підтверджено здобувачами під час онлайн-зустрічі (Д. Стегареску, І. Крихта). ЕГ було встановлено, що НПП та
здобувачі мають можливість безкоштовного публікування власних наукових праць у виданнях ЗВО, беруть участь у
функціонуванні юридичної клініки ОДУВС, що було підтверджено під час інтерв’ювання НПП (М. Корнієнко). ЕГ
відзначає організаційно-технічну роботу освітнього порталу «МІА: Освіта», який містить навчальні та навчально-
методичні матеріали для здобувачів ОП, до якого на освітні компоненти зараховуються здобувачі на початку 1 курсу
і мають безперервний доступ під час всього навчання. За результатами опитування, на запитання: «Чи влаштовує
Вас доступність підручників, методичних вказівок, конспектів лекцій тощо в електронній та друкованій формах?»,
94 % респондентів виявили задоволеність. На запитання: «Дайте оцінку повноті та якості навчально-методичних
матеріалів навчальних дисциплін», 98 % респондентів виявили задоволеність. На запитання: «Чи задовольняє Ваші
освітні потреби комп’ютерне та інше матеріально-технічне забезпечення (аудиторії, лекційні зали, робочі місця
тощо) освітнього процесу в ОДУВС?», 90 % респондентів виявили задоволеність (http://surl.li/amtyt).

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.

Під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи ЕГ було встановлено, що освітнє середовище, створене
ЗВО, є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОП, та задовольняє їхні потреби
та інтереси. У ЗВО функціонує Служба охорони праці, що у своїй діяльності керується Положенням про службу
охорони праці ОДУВС (http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/08/210.pdf). На офіційному сайті розміщено
перелік актів, що регулюють безпеку освітнього середовища: накази, інструкції тощо (http://oduvs.edu.ua/bezpeka-
osvitnogo-seredovishha/). ЕГ пересвідчилась у тому, що регулярно проводяться інструктажі з техніки безпеки,
охорони праці, пожежної безпеки, із залученням пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС
України в Одеській області, що відображено зокрема й на офіційному сайті ЗВО (http://surl.li/amwjc;
http://surl.li/amwjh). Для забезпечення сприятливої психологічної атмосфери серед НПП та здобувачів ЗВО діє
відділення психологічного забезпечення відділу кадрового забезпечення, що систематично проводить заходи зі
здобувачами ОП, що відображено на офіційному сайті ЗВО (http://oduvs.edu.ua/news/psihologichne-
suprovodzhennya-osvitnogo-protsesu/) та підтверджено здобувачами ОП під час онлайн-зустрічі (М. Домусчи, А.
Бочевар). Під час огляду матеріально-технічних ресурсів ЗВО ЕГ пересвідчилась у тому, що вся інфраструктура ЗВО
оснащена засобами відео-нагляду, цілодобовою охороною, засобами пожежогасіння (вогнегасники, пожежні
гідранти, датчики задимлення). Коридори та аудиторії оснащені планами евакуації приміщення. На виконання
Положення «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», вся інфраструктура ЗВО
була оснащена засобами дезінфекції, на вході у корпус, у якому здійснюється підготовка здобувачів за ОП,
встановлено рамку для дезінфекції, здійснюється пропускний режим та температурний скринінг, на офіційному
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сайті ЗВО опубліковані локальні акти, що регулюють освітній процес під час карантинних обмежень (назва файлу
«П. 13 Документи, що регламентують освітній процес у період карантинних обмежень.pdf»).

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

Під час онлайн-зустрічі із керівництвом ЗВО, представниками структурних підрозділів, здобувачами, НПП,
представниками курсантсько-студентського самоврядування ЕГ було встановлено, що здійснюється освітня,
організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка здобувачів, що навчаються за ОП, що
підтверджується гарантом ОП, здобувачами (Д. Стегареску, А. Бочевар, І. Крихта, М. Домусчі), НПП (А. Денисова, В.
Маковій, М. Корнієнко, Л. Кулик), представниками курсантсько-студентського самоврядування (Д. Стегареску, А.
Шаран), роботодавцями (В. Бойов). ЕГ з’ясовано, що підтримка здобувачів здійснюється шляхом комунікації НПП
із здобувачами вищої освіти із застосуванням месенджерів (Viber, Telegram), дзвінків, консультацій під час зустрічей
в ЗВО. Під час дистанційного навчання заняття на ОП відбувалися за допомогою платформ Zoom, Moodle,
освітнього порталу МІА: Освіта. Актуальна інформація для здобувачів систематично розміщується на офіційному
сайті ЗВО, на освітньому порталі МІА: Освіта, на стендах у ЗВО. ЕГ впевнилася, що здобувачі мають вільний доступ
до бібліотеки та репозитарію (підтверджено здобувачкою Д. Стегареску). Освітню, організаційну, інформаційну та
консультативну підтримку здобувачі отримують від керівництва ЗВО, гаранта, навчально-методичного відділу,
відділу фінансового забезпечення тощо. Гарантом було підтверджено, що ЗВО надає можливість отримання
соціальної стипендії здобувачами, але на ОП випадків потреби виплати соціальних стипендій не було. Соціальна та
інформаційна підтримка здійснюється Юридичною клінікою, відділенням психологічного забезпечення відділу
кадрового забезпечення ЗВО, відділом довузівської підготовки, профорієнтаційної роботи та сприяння
працевлаштуванню випускників (підтвердила начальник відділу О. Юрочко). Для реалізації консультативної та
соціальної підтримки у ЗВО діє «Гаряча лінія», Центр Медіації, Центр Гендерної освіти, Центр Добрих справ. За
результатами опитування, на запитання: «Як Ви оцінюєте рівень консультативної підтримки здобувачів?», 98 %
респондентів виявили задоволеність. На запитання: «Як Ви оцінюєте рівень соціальної підтримки здобувачів?», 94
% респондентів виявили задоволеність (http://surl.li/amtyt).

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

Під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи ЕГ було встановлено, що ЗВО створює достатні умови
для реалізації права на освіту особами з особливими потребами. Відповідно до Положення про організацію
освітнього процесу в ОДУВС (http://surl.li/amnjb), ЗВО надає можливість навчання за індивідуальним графіком
(здобувачі Д. Стегареску, А. Бочевар). ЕГ пересвідчилася у тому, що навчальні корпуси ЗВО облаштовані відповідно
ДБН, що відображено у наявності пандусів, вхідних дверей, що забезпечують прохід особам, які належать до
маломобільних груп населення, наявності кнопки виклику. Під час огляду матеріально-технічної бази, ЕГ було
продемонстровано наявність дитячої кімнати, де здобувачі мають можливість залишити дітей під наглядом
персоналу на безоплатній основі. Здобувачами (В. Ямковий, Д. Стегареску) було підтверджено, що вони обізнані про
можливість здійснювати оплату за індивідуальною формою: щомісячна, щосеместрова тощо (підтверджено під час
онлайн-зустрічі в.о. начальника відділу фінансового забезпечення О. Рудик). Умови для реалізації права на освіту
особами з особливими освітніми потребами забезпечуються за допомогою ефективного функціонування
інформатизованих цифровізованих систем МІА: Освіта та АСУ, що дозволяє таким особам бути активними
учасниками освітнього процесу дистанційно. На ОП здобувачів з особливими освітніми потребами наразі 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.

З метою швидкого та ефективного реагування на факти дискримінації, сексуальних домагань, булінгу, конфліктних
ситуацій, пов’язаних із корупцією, у ЗВО прийнято Положення про вирішення конфліктних ситуацій в ОДУВС
(http://surl.li/ampix). ЕГ встановлено, що в ЗВО наявна та реалізується політика щодо запобігання та вирішення
конфліктних ситуацій. Під час онлайн-зустрічі зі здобувачами ЕГ впевнилася, що здобувачі ознайомлені із
процедурою врегулювання конфліктних ситуацій, але здобувачі запевнили, що ситуацій порушення їх прав на ОП
не було (М. Домусчі, А. Бочевар), також здобувачі ознайомлені із існуванням Гарячої лінії у ЗВО та процедурою
розслідування випадків виявлення конфліктних ситуацій (вирішення медіативними засобами, проведення
службового розслідування тощо) (підтверджено здобувачкою А. Бочевар). Гарячою лінією приймаються й анонімні
звернення. У ЗВО функціонує відділення моніторингу (http://surl.li/amyyu), що регулює питання вирішення
конфліктних ситуацій, Центр Гендерної освіти, метою діяльності якого є «надання науково-практичної допомоги
викладачам, курсантам та студентам щодо впровадження ідей ґендерної рівності у навчально-виховний процес
шляхом посилення ґендерного компоненту у змісті соціально-гуманітарних дисциплін; проведення виховних
заходів; організації науково-дослідної роботи щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
ліквідації всіх форм дискримінації; попередження насильства в сім’ї; протидії торгівлі людьми»
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(http://surl.li/amwho), на базі ЗВО встановлено спеціалізовані посади проректора з гендерних питань та
Уповноваженого з антикорупційної діяльності (http://surl.li/amzar). За результатами опитування на запитання: «Чи
задоволені Ви наявними ресурсами, що дозволяють підтримувати під час освітнього процесу у випадку виникнення
певних труднощів?», 98 % респондентів виявили задоволеність. На запитання: «Чи знайомі Ви з процедурою
вирішення конфліктних ситуацій?», 96 % респондентів відповіли, що ознайомлені.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Реалізація ОП відбувається за наявності оновленої, із урахуванням потреб здобувачів та потреб сучасності,
матеріально-технічної бази, що відрізняється новаційними впровадженнями, зокрема існуванням на базі ЗВО
стрілецького тиру із максимальною дистанцією 100 метрів та приладів віртуальної реальності Oculus Quest 2.
Ефективно функціонує система всебічної освітньої, інформаційної, соціальної та консультативної підтримки
здобувачів від адміністрації ЗВО, представників структурних підрозділів, гаранта та НПП. Адміністрація ЗВО
швидко реагує на потреби здобувачів, зокрема встановила на прохання курсантсько-студентського самоврядування
кулери для води у корпусі, де здійснюється навчання за ОП. Створені спеціальні умови для осіб з особливими
освітніми потребами, зокрема створена у корпусі спеціалізована аудиторія, облаштована під дитячу кімнату з
наданням безплатних послуг нагляду персоналом. Ефективно функціонує освітній портал МІА: Освіта, що надає
можливість здобувачам отримувати вчасну інформаційну підтримку, навчально-методичні матеріали, що є
необхідними для навчального процесу.

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

Слабкою стороною у реалізації ОП є те, що на освітньому порталі МІА: Освіта не з усіх освітніх компонентів чітко
визначено завдання для самостійної роботи здобувачів. З урахуванням специфіки ОП, зокрема того, що на ОП
навчаються здобувачі тільки заочної форми, для яких самостійна робота займає значний відсоток від всього
навчального навантаження, ЕГ рекомендує оновити методичне забезпечення освітніх компонентів шляхом
визначення чітких завдань для самостійної роботи здобувачів ОП.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Враховуючи позитивні практики за рівнем відповідності Критерію 7 та можливості усунення виявлених недоліків,
ЕГ зробила висновок, що ОП за Критерієм 7 відповідає встановленим вимогам, а саме: фінансові та матеріально-
технічні ресурси, навчально-методичні матеріали загалом забезпечують досягнення визначених ОП цілей та ПРН і
дозволяють забезпечити освітні потреби здобувачів у повному обсязі, постійно оновлюються із урахуванням потреб
здобувачів та потреб сучасності; доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури та
інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової діяльності в межах ОП є вільним та
безоплатним; освітнє середовище є безпечним тощо.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи ЕГ було встановлено, що ЗВО дотримується
визначених ним процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП згідно із
визначеними загальними процедурою та політикою внутрішнього забезпечення якості вищої освіти: Положенням
про організацію освітнього процесу (http://surl.li/amnjb), Положенням про освітні програми та їх гарантів
(http://surl.li/anlnc), Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти (https://cutt.ly/jRIT5Rp). Згідно із Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти, ОП повинна переглядатися не рідше одного разу на рік, що
підтверджується протоколами засідань проєктних та робочих груп (назви файлів «П. 7 Протоколи проєктної групи
за 2021 рік.pdf», «П. 7 Протоколи робочої групи за 2021 рік.pdf»). Моніторинг та періодичне оновлення ОП
відбувається за участю зацікавлених сторін (здобувачів ОП, НПП, роботодавців, учасників академічної спільноти),
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передбачає проведення відповідних процедур зі збору та аналізу інформації щодо освітньої діяльності, пов’язаної з
реалізацією ОП. Пропозиції з оновлення ОП розглядаються на засіданнях кафедр, робочих груп з оновлення ОП, на
загальних зборах курсантсько-студентського самоврядування. Враховуючи обмежену кількість пропозицій, що
надходять від здобувачів щодо внесення змін до ОП, ЕГ рекомендує активізувати здобувачів задля вдосконалення
ОП та підвищення рівня внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Відділення моніторингу відділу кадрового
забезпечення та група науково-методичного забезпечення навчального процесу навчально-методичного відділу
здійснює контроль шляхом проведення соціологічного дослідження (анкетування) із фаховим опрацюванням
результатів та переданням їх на обговорення робочих груп. Анкетування проводиться два рази на рік для здобувачів
(Д. Стегареску, І. Крихта), НПП (Л. Кулик, В. Томіна, В. Маковій) та один раз на рік для роботодавців (Я. Гангало, О.
Вдовиченко). В. Маковій підтвердила, що анкетування відбувається за допомогою створеної Google-форми, яка
розміщена на офіційному сайті ЗВО (http://oduvs.edu.ua/opituvalnik/).

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.

Під час проведення акредитаційної експертизи ЕГ пересвідчилася, що позиція здобувачів вищої освіти береться до
уваги під час перегляду ОП та перегляд положень ОП здійснюється з огляду на запити здобувачів, спрямовані на
покращення навчання здобувачів за ОП. Здобувачі залучаються до обговорення ОП, що відображено на офіційному
сайті ЗВО (https://cutt.ly/ZRAgNFJ), під час круглих столів, здобувачі ОП входять до курсантсько-студентського
самоврядування ЗВО (Д. Стегареску, Є. Невгард) та мають можливість бути залученими до обговорення ОП на
засіданнях Вченої ради ЗВО через представників курсантсько-студентського самоврядування (Д. Чорна, А. Шаран).
ЕГ встановила, що за пропозицією здобувачів до ОП було внесено окремі зміни, зокрема: С. Л. Іллюк запропонував
ОК «Соціальний захист працівників правоохоронних органів» (Протокол загальних зборів курсантсько-
студентського самоврядування від 11.05.2021 № 3, Протокол проєктної групи від 21.05.2021 № 4 (назва файлу «П. 4
Перелік змін та доповнень в ОПП.pdf»)); Н. В. Кобець запропонував збільшити обсяг освітньої компоненти
«Актуальні проблеми поліцейської діяльності» з 3 кредитів ЄКТС до 4 кредитів ЄКТС (Протокол загальних зборів
курсантсько-студентського самоврядування від 12.08.2021 № 5, наданий на запит ЕГ (назва файлу «П. 7 Протоколи
загальних зборів.pdf») та Протокол робочої групи від 20.08.2021 № 2, наданий на запит ЕГ (назва файлу «П 7
Протоколи робочої групи за 2021 р.pdf»)). Перелік змін та доповнень до ОП відображений у відомостях порівняльної
таблиці зауважень та пропозицій за результатами обговорення ОП (наданий на запит ЕГ (назва файлу П. 4 «Перелік
змін та доповнень в ОПП.pdf»)). Водночас здобувачі не є достатньо активними у процесі вдосконалення ОП.
Наприклад, за результатами проведеного опитування (https://prezi.com/i/gecicwvup82o/presentation/) здобувачами
не було сформульовано жодних конкретних пропозицій щодо вдосконалення ОП. Думка здобувачів враховуються
при формуванні рейтингу НПП (https://cutt.ly/XROOWDh). Двічі на рік проводиться анкетування щодо оцінки
навчання за ОПП, її якості, задоволення переліком ОК, обсягу навчального навантаження та його якісного
розподілу, реалізацією права на формування індивідуальної освітньої траєкторії, змісту та форми практичної
складової, якості самостійної роботи, доступу до навчально-методичних матеріалів та інформаційних ресурсів, рівня
задоволення системою оцінювання та проведення відповідних контрольних заходів, а також рівня матеріально-
технічного забезпечення за ОПП, що підтверджено під час онлайн-зустрічі зі здобувачами (Д. Стегареску, І. Крихта).
Під час онлайн-зустрічі здобувачами наведено реальні приклади фактів врахування їх побажань.

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

Під час онлайн-зустрічі з роботодавцями ЕГ переконалася в активній співпраці ЗВО та зовнішніх партнерів.
Роботодавці систематично залучаються до реалізації ОП, зокрема до проведення практичних занять (підтверджено
словами В. Бойова), до участі у державних іспитах (О. Вдовиченко), як роботодавці випускників ОП (Ю. Кафтан), як
керівники баз практики (В. Бойов, Т. Стадник). Роботодавці періодично проходять анкетування, створене на базі
ЗВО, шляхом заповнення Google-форми один раз на рік (підтверджено Т. Стадник) для забезпечення внутрішньої
якості вищої освіти. Роботодавці (Т. Стадник, В. Бойов, О. Вдовиченко, Ю. Кафтан, Я. Гангало) запрошуються до
обговорення, оновлення, перегляду ОП на засідання проєктних груп, засідання кафедр. Пропозиції щодо
вдосконалення ОП знайшли відображення у рецензіях на ОП, зокрема К. Ісмайлова, О. Вдовиченка, Ю. Кафтана
(підтверджено на онлайн-зустрічі із роботодавцями та відкритій зустрічі). ЕГ встановила, що за пропозицією
роботодавців до ОП було внесено зміни, зокрема: на рекомендацію начальника управління організаційно-
аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП в Одеській області О. Вдовиченка було введено
освітній компонент «Аналіз та прогнозування злочинності» (Протокол робочої групи від 20.08.2021 № 2 (наданий
на запит ЕГ (назва файлу «П. 7 Протоколи робочої групи за 2021 р.pdf»)). Перелік змін та доповнень до ОП
відображений у відомостях порівняльної таблиці зауважень та пропозицій за результатами обговорення ОП
(наданий на запит ЕГ (назва файлу «П. 4 Перелік змін та доповнень в ОПП.pdf»)). Роботодавці сприяють
проходженню практики здобувачами ОП, зокрема: в Управлінні протидії кіберзлочинам в Одеській області
Департаменту кіберполіції Національної поліції України (підтвердив В. Байов); в Управлінні «КОРД» ГУНП в
Одеській області (підтвердив Ю. Кафтан); в Управлінні організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного
реагування ГУНП в Одеській області (підтвердив О. Вдовиченко). На офіційному сайті ЗВО представлені відгуки-
рецензії стейкхолдерів на зміст ОП (http://oduvs.edu.ua/navchalno-metodichnij-viddil/navchalno-metodichna-robota/).
ЕГ пересвідчилася, що запрошені роботодавці мають реальний інтерес щодо оновлення та поповнення кадрового
ресурсу за рахунок випускників ОП, що наразі відбувається (підтверджено Ю. Кафтаном).
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4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

Під час онлайн-зустрічі із роботодавцями та представниками сервісних структурних підрозділів ЕГ було
встановлено, що збирання, аналіз та врахування інформації щодо кар’єрного шляху здійснює відділ довузівської
підготовки, профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштування випускників (підтверджено начальником
відділу О. Юрочко), що діє на підставі Положення (http://oduvs.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/10/POLOZHENNYA-na-sajt.pdf). Випускники ОП (Т. Стадник) залучаються до перегляду змісту
ОП, що підтверджено наданою на запит ЕГ таблицею переліку змін та доповнень до ОП за результатами
обговорення ОП (назва файлу «П. 4 Перелік змін та доповнень в ОПП.pdf»). Спільно із групою науково-методичного
забезпечення навчального процесу, відділ довузівської підготовки, профорієнтаційної роботи та сприяння
працевлаштування випускників здійснює розробку, поширення та опрацювання результатів опитування
випускників шляхом поширення анкет (Google-форма http://surl.li/anjiu). Представники відділу здійснюють
опитування випускників, зокрема щодо їх працевлаштування та ролі ОП у подальшому житті після закінчення ЗВО.
Начальник відділу довузівської підготовки, профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштування випускників
О. Юрочко підтвердила факт реєстрації Асоціації випускників на базі ЗВО, яка була створена за ініціативою
випускниці ОП (адвоката Д. Яковлевої). Способами комунікації між ЗВО та випускниками є особистісний контакт,
телефонні розмови, здійснення комунікації за допомогою соціальних мереж. ЕГ впевнилася в тому, що раз на
півроку здійснюється зв’язок відділу довузівської підготовки, профорієнтаційної роботи та сприяння
працевлаштування випускників з випускниками ОП для отримання актуальної інформації щодо стану
працевлаштування, працівники відділу ведуть журнали реєстрації випускників. Асоціація випускників на базі ЗВО
налічує 461 учасника. З 53 випускників ОП, за фахом підготовки працевлаштовані 37 осіб (70 %), з яких 28 осіб (51
%) працюють у Національній поліції України, 2 особи (4 %) – у Державній прикордонній службі України, а 2 особи
(4 %) – у Збройних силах України, що підтверджено словами гаранта ОП та начальником відділу довузівської
підготовки, профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштування випускників та результатами опитування
випускників, опублікованих на офіційному сайті ЗВО (http://oduvs.edu.ua/асоціація-випускників-одувс/). ЕГ
впевнилася в тому, що в ЗВО існує тісний зв’язок із випускниками ОП та постійна комунікація.

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

Під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи ЕГ було встановлено, що система забезпечення якості
закладу вищої освіти забезпечує реагування та вжиття необхідних заходів щодо усунення виявлених недоліків ОП та
враховує пропозиції академічної спільноти щодо її покращення. За результатами анонімного опитування здобувачів
на запитання: «Як Ви оцінюєте якість освітньо-професійної програми», 90 % респондентів відповіли, що повністю
задоволені, 6 % – скоріше задоволені якістю ОП, 2 % – скоріше незадоволені, та 2 % – важно відповісти на питання
якості ОП. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує можливість врахування зауважень та
пропозицій НПП, здобувачів та роботодавців (наданий на запит ЕГ (назва файлу «П. 4 Перелік змін та доповнень в
ОП.pdf»)), що підтверджено під час онлайн-зустрічі із здобувачами (Д. Стегареску, І. Крихта), НПП (В. Маковій, В.
Корнієнко), роботодавцями (К. Ісмайлов, О. Вдовиченко, Ю. Кафтан) (відгуки-рецензії на ОП). За результатами
зустрічі зі здобувачами, НПП, роботодавцями ЕГ встановлено, що вони залучаються до процедур внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти, а перегляд положень ОП здійснюється із врахуванням запитів, зауважень та
пропозицій здобувачів, НПП та роботодавців безпосередньо під час засідань робочої групи під головуванням
гаранта, засідань кафедр, консультативних зустрічей, засідань курсантсько-студентського самоврядування,
Навчально-методичної ради, Вченої ради ЗВО тощо та за результатами здійснення анонімного опитування. Під час
проведення експертизи ЕГ з’ясовано, що у ЗВО відсутні Вчені ради на рівні факультетів та навчально-наукового
інституту, де реалізується ОП, що, на думку ЕГ, не сприяє комплексному, ефективному та оперативному реагування
на потреби вдосконалення ОП, консолідації кафедр у цьому процесі тощо. ЕГ також встановлено, що підрозділом, де
реалізується ОП для здобувачів, що навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, є факультет № 2 Навчально-
наукового інституту права та кібербезпеки, у складі якого відсутні кафедри, що не відповідає вимогам Закону
України «Про вищу освіту». На зустрічі з керівництвом ЗВО ЕГ було поінформовано, що цей недолік вже в процесі
усунення шляхом внесення змін до організаційної структури ОДУВС.

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

Зауваження та пропозиції, сформульовані під час попередніх акредитацій відсутні, так як ОП акредитується вперше.
ЕГ встановлено, що з метою удосконалення ОП було враховано висновки та пропозиції за результатами акредитації
іншої ОП ЗВО, серед яких: створення Кодексу академічної доброчесності, створено освітній портал МІА: Освіта,
внесені зміни до локальних актів ЗВО.
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7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

ЕГ пересвідчилася в тому, що у ЗВО існує чітка, налагоджена система забезпечення культури якості, механізм
забезпечення постійного розвитку, оновлення та перегляду ОП. Процес забезпечення культури якості регулюється
Положення про організацію освітнього процесу (http://surl.li/amnjb), Положенням про освітні програми та їх
гарантів (http://surl.li/anlnc), Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти (https://cutt.ly/jRIT5Rp). Під час онлайн-зустрічей ЕГ пересвідчилася в тому, що всі учасники
освітнього процесу активно вболівають за якість ОП, пропозиції, зауваження здобувачів, НПП, роботодавців,
представників інших кафедр, рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів вчасно беруться до уваги та реалізовуються в
процесі перегляду ОП (назва файлу «П. 4 Перелік змін та доповнень в ОПП.pdf»). У ЗВО існує злагоджена система
структурних підрозділів, що забезпечують якість освітнього процесу: Вчена рада; ректорат; навчально-методичний
відділ; відділ міжнародного співробітництва; відділ юридичного забезпечення; відділ фінансового забезпечення;
відділ довузівської підготовки, профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників; деканати;
кафедри; робоча група. Під час онлайн-зустрічей ЕГ було встановлено, що всі учасники освітнього процесу знають
свої обов’язки та повноваження та діють задля забезпечення культури якості, яка сприяє постійному розвитку ОП та
освітньої діяльності за ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

ЗВО визначено чіткі процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП згідно із
визначеними загальними процедурою та політикою внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Здобувачі,
НПП, роботодавці, представники академічної спільноти залучені до перегляду та оновлення ОП шляхом організації
фокус-груп, консультативних зустрічей, запрошення на засідання робочих груп, курсантсько-студентського
самоврядування, Навчально-методичної ради, Вченої ради ЗВО та систематичного проведення опитування стосовно
якості внутрішнього забезпечення вищої освіти. Позитивною практикою ЕГ визначено те, що враховуючи
відсутність попередніх акредитацій ОП, робочою групою було проаналізовано досвід акредитацій інших ОП ЗВО та
враховані висновки та пропозиції, що були надані під час цих акредитацій.

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

ЕГ визначила, що слабкою стороною ОП є проведення опитування роботодавців один раз на рік, враховуючи, що
інші фокус-групи (здобувачі, НПП, студентське самоврядування) анкетуються двічі на рік, та невпевненість деяких
роботодавців у проходженні подібного анкетування під час онлайн-зустрічі. Враховуючи обмежену кількість
пропозицій, що надходять від здобувачів щодо внесення змін до ОП, ЕГ рекомендує активізувати здобувачів задля
вдосконалення ОП та підвищення рівня внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. З метою забезпечення
комплексного, ефективного та оперативного реагування на потреби вдосконалення ОП на рівні підрозділів, де вони
реалізуються, консолідації кафедр у цьому процесі, ЕГ рекомендує ЗВО розглянути питання про доцільність
створення вчених рад ННІ та факультетів. ЕГ відзначає необхідність приведення у відповідність до вимог Закону
України «Про вищу освіту» підрозділу, де реалізується ОП для здобувачів, що навчаються за кошти фізичних та
юридичних осіб.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Враховуючи позитивні практики щодо вчасного оновлення ОП, функціонування в ЗВО системи забезпечення якості
освіти, можливості швидкого усунення виявлених недоліків, які не є суттєвими, ЕГ зробила висновок про
відповідність ОП Критерію 8.

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.
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Під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи, ЕГ було встановлено, що у ЗВО визначені чіткі та
зрозумілі правила і процедури, що визначають права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, які
регулюються локальними актами ЗВО: Статут ОДУВС (http://surl.li/teih); Положення про організацію освітнього
процесу в ОДУВС (http://surl.li/amnjb); Положення про організацію освітнього процесу на заочній та дистанційній
формах здобуття вищої освіти в ОДУВС (http://surl.li/anlef); Положення про освітні програми та їх гарантів в ОДУВС
(http://surl.li/anlnc); Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів (http://surl.li/anidz), Положення
про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти (http://surl.li/amkbg); Положення про
порядок реалізації права на академічну мобільність в ОДУВС (http://surl.li/amtvm); Кодекс академічної
доброчесності ОДУВС (http://surl.li/amirx). Під час онлайн-зустрічей ЕГ впевнилася у тому, що правила та
процедури є зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу, є доступними на офіційному сайті ЗВО
(http://surl.li/anglr) і послідовно дотримуються під час реалізації ОП.

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.

ЕГ встановлено, що на офіційному сайті ЗВО не пізніше як за місяць до затвердження ОП або змін до неї було
опубліковано проєкт ОП з метою отримання зауважень та пропозицій заінтересованих сторін
(http://oduvs.edu.ua/navchalno-metodichnij-viddil/navchalno-metodichna-robota/). Зауваження та пропозиції
стейкхолдерів, здобувачів освіти, випускників, НПП та інших зацікавлених осіб пропонувалося надсилати за
опублікованим посиланням на Google-форму (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWevRH5WaN-
ejoVEUsc1JLwedPqOHA0KWGcUF0VtmROJ7bQw/viewform) та створено розділ громадське обговорення
(http://oduvs.edu.ua/navchalno-metodichnij-viddil/navchalno-metodichna-robota/). Під час онлайн-зустрічей ЕГ було
встановлено, що всі рекомендації та пропозиції зацікавлених сторін були враховані, що знайшло відображення у
відомостях порівняльної таблиці зауважень та пропозицій за результатами обговорення ОП (наданий на запит ЕГ
(назва файлу «П 4 Перелік змін та доповнень в ОПП.pdf»)) та підтверджено здобувачами (Д. Стегареску, І. Крихта),
НПП (В. Маковій, В. Корнієнко), роботодавцями (К. Ісмайлов, О. Вдовиченко, Ю. Кафтан).

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.

Під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи ЕГ було встановлено, що ЗВО вчасно оприлюднює на
офіційному веб-сайті необхідну інформацію, що було підтверджено здобувачами під час онлайн-зустрічі. На
офіційному сайті ЗВО у відкритому доступі розміщена інформація про ОП (включаючи її цілі, очікувані результати
навчання та компоненти), рецензії на ОП (http://oduvs.edu.ua/navchalno-metodichnij-viddil/navchalno-metodichna-
robota/), описи та робочі програми навчальних дисциплін всіх освітніх компонентів, включених до неї, розміщені на
освітньому порталі «МІА: Освіта», Moodle, (https://osvita.oduvs.edu.ua/) та офіційному сайті ЗВО
(http://oduvs.edu.ua/katalog-osvitnih-komponentiv/), розклад навчальних занять та електронних журнал оцінок у
вільному доступі для здобувачів освіти розміщено на АСУ ЗВО (http://surl.li/amkrd). Репозитарій ЗВО містить усі
напрацювання НПП (http://dspace.oduvs.edu.ua/). Здобувачі отримують доступ до освітнього порталу «МІА: Освіта»,
Moodle, АСУ на першій установчій сесії та мають можливість постійного вільного доступу до ресурсів ЗВО.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

ЗВО визначені чіткі та зрозумілі правила і процедури, що визначають права та обов’язки всіх учасників освітнього
процесу, які регулюються локальними актами ЗВО та дотримуються всіма учасниками освітнього процесу. ЗВО
вчасно оприлюднює на офіційному веб-сайті інформацію про ОП в обсязі, достатньому для інформування
відповідних заінтересованих сторін та суспільства, що підтверджено під час онлайн-зустрічей із фокус-групами. ЗВО
вчасно опубліковує на своєму офіційному веб-сайті відповідний проєкт з метою отримання зауважень та пропозицій
зацікавлених сторін.

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

Слабкою стороною у контексті Критерію 9 ЕГ визначено, що за час роботи ЕГ відбувалися збої в роботі офіційного
веб-сайту ЗВО (веб-сайт ЗВО або не завантажувався взагалі, або ж не відкривалися окремі посилання). ЕГ
рекомендує посилити контроль за функціонуванням офіційного веб-сайту ЗВО.
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Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Діяльність ЗВО можна визначити загалом як відкриту, публічну та таку, що відповідає Критерію 9.

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.
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не застосовується

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.

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.
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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

Красницький Іван Васильович

Члени експертної групи

Рекуненко Тетяна Олександрівна

Кремова Дар'я Сергіївна
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