
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Одеський державний університет внутрішніх справ

Освітня програма 34379 Правоохоронна діяльність

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність

Цей експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної
справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі
поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати
акредитаційної експертизи.

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

ГЕР - галузева експертна рада

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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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

16.02.2022 р. Справа № 1967/АС-21

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 26 "Цивільна
безпека" у складі:

Тихонова Олена Вікторівна – головуючий,

Афанасенко Костянтин Анатолійович,

Бєліков Анатолій Серафімович,

Бугайчук Костянтин Леонідович,

Голінько Василь Іванович,

Данова Карина Валеріївна,

Карабин Василь Васильович,

Лісовенко Владислав Григорович,

за участі запрошених осіб:

Албул Сергій Володимирович – гарант ОП,

розглянула на своєму засіданні матеріали акредитаційної справи щодо акредитації освітньої програми:

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

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 8, Проти – 0

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

На думку ГЕР

 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,
або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні

 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

Сторінка 2



 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

У цьому розділі ГЕР надає власну оцінку відповідності освітньої програми, базуючись на змісті звіту експертної
групи та інших матеріалах акредитаційної справи.

Заповнення полів «Обґрунтування» є обов’язковим, якщо ГЕР змінює рівень відповідності, визначений експертною
групою, або підтверджує рівень відповідності A. E чи F. У цих випадках необхідно заповнити обґрунтування не
менше як за одним підкритерієм у межах відповідного критерію.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Метою освітньої програми визначено підготовку 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. Вказане
формулювання цілком відповідає Стратегії розвитку ОДУВС на 2021-2025 роки (https://tinyurl.com/ybpq8wt3) у якій
місією ЗВО є: 1) підготовка конкурентоспроможних фахівців у сфері юриспруденції взагалі та правоохоронній галузі
зокрема, які мають широкий спектр затребуваних ринком праці компетенцій, здатністю до професійної та соціальної
мобільності відповідно до інтересів суспільства, держави, особистості; 2) участь Університету в діяльності єдиної
стійкої і функціональної системи внутрішніх справ як частини сектору національної безпеки, у створенні умов
розвитку безпечного середовища життєдіяльності як основи безпеки на території України, а також сучасної системи
внутрішньої безпеки як чинника стримування подальшого поширення російської агресії. Крім того, стратегічною
метою розвитку на перспективу до 2025 року є позиціонування Університету як сучасного багатопрофільного
освітнього, наукового, експертного, консультативного комплексу в галузі права, цивільної безпеки та інформаційних
технологій.

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

Під час вивчення звіту ЕГ, звіту про самооцінку, а також Переліку змін та доповнень до ОП у формі порівняльної
таблиці з зазначенням авторів (роботодавці, НПП, здобувачі), зауважень та пропозицій за результатами обговорень
ОП (які пропозиції, зауваження надавали, результат урахування, коли і у якому акті закріплено зміни тощо) ГЕР
встановила, що до змісту відповідної ОП надавалися пропозиції від науково-педагогічного складу ЗВО, роботодавців,
а також органу студентського самоврядування. Усі відповідні пропозиції відображені в протоколах засідань, а перелік
стейкхолдерів відповідає спрямуванню освітньої програми. В той же час ГЕР рекомендує закладу вищої освіти за
наслідками реалізації програми протягом 2021-2022 навчального року провести опитування зацікавлених сторін
(слухачі, студенти, роботодавці) за профілем програми щодо можливостей врахування останніх тенденцій розвитку
спеціальності "Правоохоронна діяльність" та внесення їх до змісту ОП. Результати такого опитування слід висвітлити
на веб-сайті ЗВО (сторінці освітньої програми).

1.3 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

За висновками експертної групи 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. За результатами ознайомлення із висновком ЕГ ГЕР дійшла висновку, що в 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). В той же час вивчення програм
підготовки німецької школи поліції (https://www.dhpol.de/studium/das_studium/studiengang.php) дозволяє зробити
висновок, що вони не в повній мірі дотичні до специфіки освітньої програми. А тому ГЕР рекомендує ЗВО також
спиратися на позитивний досвід реалізації ОП у інших зарубіжних ЗВО, що готують поліцейських, які спрямовані на
використання інформаційних технологій у сфері протидії злочинності, наприклад школи поліції в Холешові
(спеціалізація "Кримінальна поліція та організація досудового розслідування"), Інституту внутрішньої безпеки
академії поліції та прикордонної служби Естонської республіки (магістерська програма підготовки поліцейських)
тощо.
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1.4 Освітня програма дає можливість 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 мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

На думку ГЕР 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.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

2.1 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. Вказані обсяги відповідають вимогам законодавства про вищу освіту.

2.2 Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання

Істотних недоліків, що перешкоджали б досягненню заявлених в ОП цілей та ПРН ГЕР не виявлено. В цілому зміст
освітньої програми має чітку структуру та дає слухачам можливість досягти заявлених цілей та програмних
результатів навчання. В той же час слід погодитися із висновками ЕГ про те, що структурно-логічна схема ОП
потребує удосконалення.

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

Зміст освітньої програми в цілому відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності. ГЕР відмічає
наявність компонентів, що відповідають предметній області тактико-спеціальної та вогневої підготовки. Разом із цим,
враховуючи зміст РН 17. "Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних
засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили)" та РН 10 "Користуватись державною
системою урядового зв’язку, Національною системою конфіденційного зв’язку, формування та реалізації державної
політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та
інформації, криптографічного та технічного захисту інформації", ГЕР рекомендує включити до змісту ОП дисципліни
"Спеціальна фізична підготовка", "Основи кібербезпеки", "Захист інформації в мережах та системах правоохоронних
органів". Відповідні компоненти здатні посилити зміст ОП, а також її спрямованість на використання інформаційних
технологій у сфері протидії злочинності,

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

Обсяг ВК у структурі ОП становить 24 кредити ЄКТС (26,7 %), що відповідає вимогам закону "Про вищу освіту".
Наказом ОДУВС (протокол № 11 від 27.05.2021) від 01 червня 2021 № 205 затверджено положення про порядок
вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти. Відповідно до його положень перелік вибіркових
навчальних дисциплін, надається кафедрами щорічно до 01 лютого в навчально-методичний відділ університету для
формування проекту відповідних навчальних планів та каталогів вибіркових освітніх компонентів. Здобувач вищої
освіти має право здійснювати вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою
(професійною) програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості
кредитів ЄКТС, передбачених для відповідного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти
мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з
деканом відповідного факультету.

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності
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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
підготовки здобувачів: для осіб, підготовка яких здійснюється за державним замовленням – у формі стажування, а
для здобувачів, які здійснюють підготовку за кошти фізичних або юридичних осіб – у формі виробничої практики. ЕГ
під час проведення експертизи встановила, що для проходження стажування здобувачі вищої освіти направляються
до головних управлінь Національної поліції, у яких планується їх призначення після закінчення ЗВО. На зустрічах з
фокус-групами з’ясовано, що оскільки здобувачами ОП є діючі працівники Національної поліції, які навчаються на
ОП на заочній формі, вони направляються на стажування на посади ступенем вищі, ніж ті, які вони обіймають у
органах Національної поліції України. Вивчення програми стажування слухачів дозволяє зробити висновок, що
здобувачі зобов’язані вести щоденник обліку проведеної роботи. В щоденнику здобувач складає план роботи на
кожний день. План роботи складається з урахуванням програми стажування, оперативної обстановки і завдань,
отриманих від керівника стажування. В щоденнику також відображаються результати роботи, проведення якої не
планувалось. Після закінчення стажування здобувач подає до закладу вищої освіти щоденник. Разом із цим
програмою стажування не передбачено подання до захисту інших документів, які відображають роботу слухача.
Враховуючи вищезазначене, рекомендуємо ЗВО розширити перелік звітних документів за наслідками стажування та
виробничої практики. Слід відобразити у відповідних програмах їх перелік та вимоги до їх змісту.

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям

Зміст ОП ЗВО дозволяє формувати навички слухачів працювати автономно та в команді, проявляти лідерські
навички та особистісні риси, розвивати здатність до самоосвіти, самоаналізу та самооцінки. ГЕР особливо відмічає,
що наявність таких ОК як "Психологія управління", "Комунікативна компетентність в правоохоронній діяльності",
"Партнерство поліції з іншими органами публічної адміністрації та суспільством", "Управління в правоохоронних
органах" дозволяють слухачам на високому рівні оволодіти різноманітними соціальними навичками. які стануть у
нагоді працівникам правоохоронних органів.

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

Професійний стандарт відсутній.

2.8 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному навантаженню здобувачів,
досягненню цілей та програмних результатів навчання

Обсяг ОП становить 90 кредитів, що відповідає вимогам законодавства про вищу освіту.

2.9 Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

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

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

3.1 Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

Вивчення умов вступу на програму, що розміщені на офіційному сайті ЗВО дозволяє зробити висновок, що вони є
доступними для розуміння та не містять дискримінаційних положень.

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

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» складаються
випробування 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. Програма фахового
вступного випробування містить питання з навчальних дисциплін «Адміністративна діяльність Національної поліції
України», «Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції», «Запобігання та протидія домашньому насильству».
ГЕР погоджується із висновками ЕГ, що у програмі фахового вступного випробування відсутній чіткий опис форми
його проведення та критеріїв його оцінювання, а тому вона потребує удосконалення. Крім того, ми звертаємо увагу,
що зміст програми потребує удосконалення та її доповнення питаннями кримінально-правового блоку, оскільки їх
засвоєння на програмі бакалаврату є основою для подальшого вивчення споріднених дисциплін на аналізованій ОП
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рівня магістратури, зокрема: "Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства",
"Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства", "Аналіз та прогнозування злочинності".

3.3 Визначено 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 яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми

Документи, які регламентують правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема
під час академічної мобільності, розміщені на офіційному сайті ОДУВС і є доступними для усіх зацікавлених осіб.
Відповідно до їх положень учасники освітнього процесу, які є здобувачами вищої освіти в межах програм внутрішньої
мобільності, зараховуються до установ-партнерів в Україні як такі, що тимчасово допущені до освітнього процесу і
мають права та обов’язки здобувачів вищої освіти української установи-партнера. 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). Разом із
цим ГЕР констатує, що практики застосування вищенаведених правил визнання результатів навчання, отриманих в
інших закладах вищої освіти, на ОПП «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти не
було.

3.4 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких 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. Визнання отриманих у неформальній освіті,
результатів має наступні складові: 1) 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; 2) 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 ; 3) 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; Як позитив слід відмітити, що 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
роботи.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

4.1 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. ЕГ підтверджує, що
під час інтерв’ювання фокус-груп здобувачі вищої освіти підтвердили задоволеність рівнем реалізації ОП,
кваліфікацією НПП та реалізацією студентоцентрованого підходу на ОП.

4.2 Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в 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 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. На сайті ЗВО у
вкладці «Каталог освітніх компонентів» (http://oduvs.edu.ua/katalog-osvitnih-komponentiv/) щодо кожного з них
розміщено окремий документ «Опис навчальної дисципліни», що містить інформацію про цілі, зміст та програмні
результати навчання, порядок та критерії оцінювання.
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4.3 Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми

У 2021 році 22 здобувача ОП підготували та опублікували наукові здобутки у Збірнику наукових праць курсантів та
студентів, а у 2020 р. 20 здобувачів. У 2021 р. 28 здобувачів ОП підготували та опублікували тези наукових доповідей у
збірнику матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові
демократичної правової держави», яка щороку проводиться в ОДУВС (у 2020 р. – 11 здобувачів ОП).

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

Робочі програми навчальних дисциплін ОП погоджуються зі стейкхолдерами та з гарантом освітньої програми. Перед
початком навчального року керівники кафедри звітують на засіданні навчально-методичної ради університету про
відповідність змісту робочих програм вимогам ОП. Цим забезпечується контроль своєчасності оновлення відповідних
ОК. Вивчення опису ОК за аналізованою програмою дозволяє ГЕР стверджувати, що вони містять актуальний перелік
наукових джерел, певна частина із яких підготовлена НПП ЗВО.

4.5 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).
Схвально оцінюючи діяльність ЗВО, ГЕР також рекомендує збільшити за окремими освітніми компонентами перелік
відповідних рекомендованих джерел іноземними мовами, що, на нашу думку, дасть змогу ознайомити слухачів із
новітніми науковими досягненнями за відповідною навчальною дисципліною та буде сприяти розвитку не тільки
професійних, але й соціальних компетенцій.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

5.1 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента 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. Порядок здійснення
контрольних заходів оприлюднюється на веб-сайті ЗВО. ЕГ констатує, що під час роботи з фокус-групами здобувачі
продемонстрували обізнаність із документами ЗВО, що регулюють відповідні питання: 1) Положення про організацію
освітнього процесу, 2) Положення про організацію освітнього процесу на заочній та дистанційній формах здобуття
вищої освіти, 3) Порядок складання поточного та семестрового контролю із застосуванням дистанційних технологій
навчання здобувачів вищої освіти, 4) Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії
з атестації здобувачів вищої освіти, 5) Положення про ректорський контроль рівня знань здобувачів вищої освіти
тощо. Звертаємо також увагу на потребу в уніфікації критеріїв оцінювання навчальних досягнень за різними
формами навчання. На заочній формі - 130 балів («50» - максимальна кількість балів, яку може накопичити здобувач
вищої освіти на семінарських та практичних заняттях; самостійна робота – 30 балів; залік/екзамен – 40 балів;
наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів). Денна форма - 110 балів («50» - максимальна кількість балів, яку
може накопичити здобувач вищої освіти на семінарських та практичних заняттях; самостійна робота – 30 балів;
модульна контрольна робота – 10 балів ; залік/екзамен – 10 балів; наукова робота (як додатковий здобуток) – 10
балів.) Так рекомендуємо ЗВО привести відповідні переліки до 100 - бальної шкали, як це визначено у відповідних
положеннях.

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

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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5.3 Визначено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для всіх
учасників освітнього процесу, які забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

Об’єктивність проведення та оцінювання контрольних заходів у ЗВО забезпечується, зокрема, проведенням контролю
в екзаменаційному центрі, що облаштований комп’ютерами та відеоспостереженням, що дозволяє НПП об’єктивно
здійснити оцінку рівня знань здобувачів. Під час інтерв’ювання фокус-груп здобувачі вищої освіти підтвердили ЕГ
обізнаність у процедурі повторного складання контрольних заходів, а також процедуру їх оскарження.

5.4 У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники 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 ЗВО прийнятий Кодекс академічної доброчесності ЗВО в якому закріплені 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). 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). На вимогу ЕГ заклад освіти надав
відповідні підтверджуючі документи, а саме: договір з ТОВ «Антиплагіат», зразок перевірки роботи за допомогою
онлайн-сервісу «Unicheck», протоколи засідання кафедр, на яких обговорювалися результати перевірки та реагування
на випадки плагіату. Разом із цим ГЕР констатує, що ЗВО слід провести додаткові роз'яснювальні заходи із
здобувачами освіти в частині їх інформування про сутність академічної доброчесності, порядок перевірки робіт на
плагіат, наслідки порушення Кодексу академічної доброчесності. До цієї роботи цілком можливо залучити органи
студентського самоврядування та відділ організації наукової роботи. Також для поліпшення інформування здобувачів
вищої освіти доцільно створити на веб-сайті ЗВО окремий розділ "Академічна доброчесність" на якому висвітлити
нормативні документи, пам'ятки для здобувачів, а також новини про проведення інформаційних заходів в сфері
академічної доброчесності. Також тут доцільно розмістити анкети щодо опитування курсантів, слухачів та студентів з
питань дотримання у ЗВО принципів академічної доброчесності. Приклад такої веб-сторінки можна знайти за
посиланням: http://univd.edu.ua/uk/dir/2598/akademichna-dobrochesnist

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

6.1 Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання

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.

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний 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. Для організації та проведення відбору кандидатів для
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників наказом ректора Університету утворюється одна або
декілька конкурсних комісій, кожну у складі не менше п’яти та не більше дев’яти осіб. Якщо особа, яка подала заяву,
н е відповідає вимогам оголошеного конкурсу, вона н е допускається д о участі в ньому, п р о щ о отримує письмову
мотивовану відмову.

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

До освітнього процесу роботодавці долучаються шляхом рецензування робочих програм навчальних дисциплін, через
участь в 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.
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6.4 Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців

Під час проведення експертизи ЗВО надав на запит ЕГ підтверджуючі документи проведення занять із залученням
представників практичних підрозділів. Так, згідно протоколам у проведенні бінарних занять на програмі приймали
участь заступник начальника відділу оперативного реагування Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області
Департаменту кіберполіції НПУ В. Байов; інспектор відділу Управління кримінального аналізу ГУНП в Одеській
області Г. Лисенко; начальник відділу Управління карного розшуку ГУНП в Миколаївській області С. Терешонка;
начальник відділу ДНДЕКЦ МВС України О. Соколова та ін. ГЕР має підтвердити високий рівень залучення до
аудиторних занять представників практичних підрозділів.

6.5 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. Викладачі ЗВО
постійно підвищують свою кваліфікацію у зарубіжних країнах: в Угорщині, Польщі Люксембурзі. Протягом 2020 року
підвищення кваліфікації за кордоном пройшли 14 осіб, протягом 2021 року підвищення кваліфікації за кордоном
пройшли 8 осіб.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Під час зустрічей в фокус-групах НПП ЗВО підтвердили експертам 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. Також у закладі вищої освіти щомісяця за
пропозицією керівників підрозділів викладачам встановлюється відсоток премій відповідно до їх рейтингу наукової
діяльності та показників навчальної та наукової роботи

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

7.1 Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а
також навчально-методичне забезпечення освітньої програми гарантують досягнення визначених
освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання

На базі ЗВО функціонує загальна та спеціальна бібліотека, що містить загальну та спеціалізовану літературу, має
вільний доступ до мережі Інтернет, безкоштовний доступ до WIFI, міжнародних БД, За інформацією ЗВО, що
підтвердила ЕГ, в університеті наявні спеціалізовані навчальні полігони «Лінія-102», «Тактичне містечко»,
«Впізнання позавізуальним та аудіоспостереженням», «Кімната дружня до опитування дітей», «Інтерактивна класна
кімната», «Мультимедійний тир» та «Лазерний тир». Також в університеті є 14 лекційних залів, забезпечених
мультимедійним обладнанням, 2 стрілецькі тири, 7 комп’ютерних класів. ГЕР вважає, що наявна інфраструктура
гарантує досягнення визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання.

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

7.3 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси

У навчальних корпусах ЗВО встановлено автоматизовану систему пропуску, камери відеоспостереження, діють
чергові частини, які здійснюють контроль за функціонуванням безпечної системи забезпечення життєдіяльності
університету. Приміщення навчальних корпусів обладнані відповідно до вимог протипожежної безпеки. В
університеті діє медико-санітарна частина, яка включає маніпуляційний та стоматологічний кабінети,
санпропускник, кімнату нагляду за хворими. Задля своєчасного виявлення ознак захворювання на COVID-19
налагоджено моніторинг стану здоров’я відвідувачів ЗВО.
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7.4 Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою

Вивчення звіту про самооцінку та експертного висновку дозволяє ГЕР дійти висновку, що ЗВО побудував дієвий
механізм надання здобувачам вищої освіти організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки.
Для реалізації консультативної та соціальної підтримки у ЗВО діє «Гаряча лінія», Центр медіації, Центр гендерної
освіти, Центр добрих справ. Відділення психологічного забезпечення здійснює психопрофілактичну роботу для
оптимізації соціально-психологічного клімату в колективах.

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

ЗВО сприяє створенню умов для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами шляхом
виділення окремих місць на автостоянці; облаштування засобами безперешкодного доступу до навчальних корпусів
відповідно до вимог державних будівельних норм (пандуси на вході до навчальних корпусів, кнопка «Виклику» на
вході до корпусу та ін.). Для зручності учасників освітнього процесу, які мають маленьких дітей, створена дитяча
кімната. На ОП здобувачів з особливими освітніми потребами наразі немає.

7.6 Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними
для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми

У ЗВО затверджено положення про вирішення конфліктних ситуацій в Одеському державному університеті
внутрішніх справ (затверджено Вченою радою ОДУВС протокол № 2 від 08.10.2021). Якщо особа, яка працює або
навчається у ЗВО, вважає, що щодо неї в університеті було здійснено дискримінацію, зокрема за ознакою статі, утиск
або сексуальні домагання, вона може подати скаргу. Скарга подається до відділення моніторингу відділу кадрового
забезпечення ОДУВС у письмовій формі (в електронному або паперовому вигляді) і повинна містити зміст
порушеного права особи із зазначенням дати та часу, коли відбулося порушення, факти і можливі докази, що
підтверджують скаргу. Після отримання скарги відділення моніторингу організовує зустріч з особою, яка подала
скаргу, та пропонує їй обрати неформальну або формальну процедуру, як спосіб вирішення ситуації щодо
дискримінації або сексуального домагання. Крім цього, у ЗВО існує посада помічника ректора з гендерних питань, до
завдань яких входить консультування та внесення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії насильству та дискримінації за ознакою статі.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються: Положенням про
освітні програми та їх гарантів. Моніторинг та періодичне оновлення освітніх програм відбувається за участю
зацікавлених сторін (здобувачів вищої освіти, роботодавців, науково-педагогічних працівників, учасників академічної
спільноти інших стейкхолдерів) і передбачає проведення відповідних процедур зі збору і аналізу інформації щодо
освітньої діяльності пов’язаної з реалізацією освітніх програм. 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.

8.2 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. Відповідно до нормативних актів ЗВО моніторинг та періодичне оновлення
освітніх програм відбувається за участю зацікавлених сторін (здобувачів вищої освіти, роботодавців, науково-
педагогічних працівників, учасників академічної спільноти інших стейкхолдерів) і передбачає проведення
відповідних процедур зі збору і аналізу інформації щодо освітньої діяльності пов’язаної з реалізацією освітньої
програми.

8.3 Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери
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Під час онлайн-зустрічі з роботодавцями ЕГ переконалася в активній співпраці ЗВО та зовнішніх партнерів. ГЕР на
підставі вивчення документів, що надійшли від ЗВО до експертної групи (П. 7. Витяги з протоколів засідань (органів
студентського самоврядування, кафедр, Вченої Ради тощо); П.4. Перелік змін та доповнень до ОП у формі
порівняльної таблиці з зазначенням авторів (роботодавці, НПП, здобувачі), зауважень та пропозицій за результатами
обговорень ОП підтверджує залучення роботодавців до вказаного процесу.

8.4 Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми

В університеті збирання, аналіз та врахування інформації щодо кар’єрного шляху здійснює відділ довузівської
підготовки, профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштування випускників. До завдань цього відділу,
зокрема, входять: налагодження ділових стосунків університету з органами виконавчої влади, службами зайнятості
населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо питань професійної підготовки та
працевлаштування випускників, збирання т а узагальнення інформації п р о роботодавців т а вакантні посади і
доведення її д о здобувачів вищої освіти, узагальнення інформації п р о випускників, акумуляції ї ї у відділі,
підтримання зв'язків та комунікація з випускниками. Звернемо увагу також й на те, що у ЗВО створено Асоціацію
випускників ОДУВС (посилання на сторінку асоціації - http://surl.li/anhnr). Також закладом проводяться опитування
випускників, за результатами якого встановлюється рівень задоволення якістю викладання, співмірністю
навчального навантаження, рівень інформаційного, навчально-методичного, матеріального забезпечення за ОПП,
перспективи удосконалення освітнього процесу за ОПП тощо (посилання на анкету- http://surl.li/anjiu).

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

ГЕР переконалася, 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.
Слід погодитися із висновками ЕГ, що перегляд положень ОП здійснюється із врахуванням запитів, зауважень та
пропозицій здобувачів, НПП та роботодавців.

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

ОП акредитується вперше

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

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.

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

9.1 Визначені чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників
освітнього процесу, є доступними для них та яких послідовно дотримуються під час реалізації
освітньої програми

У ЗВО визначені чіткі та зрозумілі правила і процедури, що визначають права та обов’язки всіх учасників освітнього
процесу. Результати проведення експертизи свідчать про обізнаність здобувачів освіти, НПП та адміністративного
складу ЗВО у цих питаннях.

9.2 Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін

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. Строки розміщення такого проекту були
дотримані.

9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті 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
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Вивчення веб-сайту ЗВО показує, що інформація про освітньо-професійну програму, включаючи її цілі, очікувані
результати навчання та освітні компоненти, своєчасно оприлюднена на офіційному сайті ОДУВС в достатньому обсязі
для інформування зацікавлених сторін та суспільства Описи та робочі програми навчальних дисциплін всіх освітніх
компонентів, включених до неї, розміщені на освітньому порталі «МІА-Освіта». В той же час окремі структурні
елементи сайту потребують доопрацювання, наприклад, сторінка "Академічна доброчесність".

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

не застосовується

10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
1. ГЕР рекомендує закладу вищої освіти за наслідками реалізації програми протягом 2021-2022 навчального року
провести опитування зацікавлених сторін (слухачі, студенти, роботодавці) за профілем програми щодо можливостей
врахування останніх тенденцій розвитку спеціальності "Правоохоронна діяльність" та внесення їх до змісту ОП.
Результати такого опитування слід висвітлити на веб-сайті ЗВО (сторінці освітньої програми). 2. А тому ГЕР
рекомендує ЗВО розширити географію вивчення досвіду реалізації іноземних освітніх програм другого
(магістерського рівня) за спеціальністю "Правоохоронна діяльність" та впровадити відповідні напрацювання у
власний освітній процес.
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Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1. Удосконалити зміст структурно-логічної схеми відповідно до рекомендацій ЕГ. 2. Включити до змісту ОП
дисципліни "Спеціальна фізична підготовка", "Основи кібербезпеки", "Захист інформації в мережах та системах
правоохоронних органів". Відповідні компоненти здатні посилити зміст ОП, а також її спрямованість на використання
інформаційних технологій у сфері протидії злочинності. 3. Розглянути питання щодо можливостей проведення на
програмі освітнього процесу за денною формою навчання. 4. Рекомендуємо розширити перелік звітних документів за
наслідками стажування та виробничої практики. Відобразити у відповідних програмах їх перелік та вимоги до їх
змісту..

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
1. Внести зміни до програми фахового вступного випробування в частині визначення форми його проведення та
критеріїв його оцінювання, 2. Рекомендуємо доповнити програму фахового вступного випробування її питаннями з
кримінально-правового блоку (кримінальне право, кримінальний процес, дізнання, криміналістика).

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
1. ГЕР рекомендує збільшити за окремими освітніми компонентами перелік відповідних рекомендованих джерел
іноземними мовами, що дасть змогу ознайомити слухачів із новітніми науковими досягненнями за відповідною
навчальною дисципліною та буде сприяти розвитку не тільки професійних. але й соціальних компетенцій.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
1. Необхідно уніфікувати критерії оцінювання навчальних досягнень за різними формами навчання. 2. Провести
додаткові роз'яснювальні заходи із здобувачами освіти в частині їх інформування про сутність академічної
доброчесності, порядок перевірки робіт на плагіат. Залучити до цієї роботи органи студентського самоврядування та
відділ організації наукової роботи ЗВО.

Критерій 6. Людські ресурси
1. Запровадити для викладачів, що мають низькі показники досягнень у професійній діяльності, практику
оформлення індивідуальних планів по підвищенню показників досягнень у професійній діяльності. 2. Запровадити у
якості додаткового заохочення представників НПП, що мають високі показники у професійній діяльності, можливість
здійснення оплачуваних наукових відряджень та наукових стажувань. 3. Забезпечити систематичне підвищення
кваліфікації викладачів, задіяних до реалізації ОП, за відповідним профілем.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
1. Вжити заходів щодо збільшення місць у гуртожитках ЗВО для розміщення слухачів та студентів освітньої програми.
2. Врахувати рекомендації ЕГ в частині удосконалення змісту та структури ОК на порталі дистанційного навчання з
метою збільшення інформаційної та консультаційної підтримки слухачів ОП. 3. Впровадити опитування слухачів
програми на предмет виявлення порушення їх прав слухачів, недопущення випадків упередженості, дискримінації, а
також виявлення оптимальних шляхів вирішення конфліктних ситуацій.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1. Активізувати участь органів студентського самоврядування та здобувачів програми у забезпеченні її якості, шляхом
надання додаткових пропозицій та зауважень до її змісту і напрямів удосконалення. 2. Встановити ділові контакти із
іншими ЗВО в частині обміну досвідом реалізації освітніх програм, забезпечення їх взаємного рецензування тощо.

Критерій 9. Прозорість та публічність
1. Продовжити роботу щодо удосконалення структури веб-сайту ЗВО, зокрема, в частині створення окремого розділу
присвяченого академічній доброчесності. 2. Розглянути питання щодо створення на сайті ЗВО окремої сторінки
освітньої програми та її постійне наповнення необхідною інформацією, новинами, проектами документів, рецензіями
та відгуками роботодавців тощо.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні
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***

Шляхом підписання цього експертного висновку я підтверджую. що внесені до нього відомості про присутніх на
засіданні ГЕР і результати голосування членів ГЕР є достовірними, а експертний висновок було схвалено на засіданні
ГЕР так, як його викладено вище.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ТИХОНОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
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