
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту
освіти"

Освітня програма 29325 Спеціальна освіта (за нозологіями)

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 016 Спеціальна освіта

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

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти"

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 29325

Назва ОП Спеціальна освіта (за нозологіями)

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Cпеціальність 016 Спеціальна освіта

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Шульженко Діна Іванівна, Супрун Дарина Сергіївна, Мартинчук
Олена Валеріївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 28.05.2020 р. – 30.05.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://umo.edu.ua/images/content/akreditaciya/%D1%81%D0%BF%D0%B
5%D1%86._%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%B0,_%D0%B0%D0%
BA%D1%80._%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_2222%
20(1).pdf

Програма візиту експертної групи http://umo.edu.ua/images/content/akreditaciya/%D0%A0%D0%BE%D0%
B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0
%BE%D1%82%D0%B8%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D
1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D
0%BF%D0%B8.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
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II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

ОНП загалом відповідає Критеріям акредитації та є актуальною, враховуючи сучасні тенденції, вимоги сучасного
ринку праці, інтереси стейкхолдерів, вимоги роботодавців, напрями розвитку спеціальності та Державного закладу
вищої освіти «Університет менеджменту освіти» (ДЗВО «УМО») . Цілі ОНП потребують уточнення та узгодження з
місією університету. Структура та зміст є логічними і послідовними, відповідають вимогам Закону України «Про
вищу освіту». Доступ до ОНП та визнання результатів навчання викладено у достатньому обсязі та по суті питання.
Навчання та викладання за освітньою програмою свідчить про задоволеність методами навчання і викладання,
реалізується за принципом студентоцентрованого підходу. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів та академічна
доброчесність базуються на документах, що визначають відповідні процедури системи забезпечення якості освітньої
діяльності. У ЗВО присутній необхідний для реалізації ОНП рівень матеріально-технічних ресурсів, кадрове та
навчально-методичне забезпечення. Викладачі постійно працюють над удосконаленням своєї професійної
майстерності. Освітнє середовище та матеріальні ресурси дозволяють задовольнити освітню, організаційну,
інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти. Важливим аспектом є достатньо
високий рівень задоволеності здобувачів вищої освіти, що було виявлено у процесі реалізації програми акредитації.
Інформація, яку викладено у відомостях про самооцінювання, є прозорою, публічною та висвітлена на веб-ресурсах
університету. Результати акредитаційної експертизи показують, що ОП та освітня діяльність ЗВО відповідають усім
Критеріям акредитації з недоліками, що не є суттєвими та можуть бути усунені в короткий час.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ОНП реалізується в Університеті, який є єдиним закладом вищої освіти в Україні, що знаходиться у структурі НАПН
України, що уможливлює на достатньо високому рівні реалізацію як науково-теоретичного, так і практико-
орієнтованого спрямування цієї ОНП і дозволяє здобувачам підвищувати професійні та кар’єрні можливості. ПРН
достатньо узгоджуються з урахуванням динаміки ринку праці в регіоні, побажанням роботодавців та сучасними
викликами вітчизняного освітнього простору. Участь роботодавців і здобувачів у розробленні та вдосконаленні ОНП
забезпечує орієнтованість на реальні потреби ринку праці та здобувачів. Наявні силабуси до кожної навчальної
компоненти, існують можливості для створення індивідуальної траєкторії навчання. У ЗВО наявні практики
підвищення кваліфікації та професійного розвитку викладачів через програми Центрального інституту
післядипломної освіти, який є складовою ДЗВО «УМО». Завдяки наявності партнерських угод з іноземним ЗВО
викладачі цієї ОНП мають можливість підвищення професійного розвитку та викладацької майстерності. ЗВО має
достатні матеріально-технічні ресурси та навчально-методичне забезпечення, забезпечує безоплатний доступ до
інфраструктури та інформаційних ресурсів. ЗВО має окремий структурний підрозділ для забезпечення соціально-
психологічної підтримки здобувачів вищої освіти. ЗВО розроблено велику кількість внутрішніх нормативних
документів, які визначають стратегію та політику ЗВО; система забезпечення якості підготовки здобувачів за ОНП
детально документована; наявні чіткі й зрозумілі правила та процедури, що регулюють права й обов’язки всіх
учасників освітнього процесу, є доступними для ознайомлення на сайті ЗВО. У процесі здійснення акредитаційної
експертизи відзначено відкритість керівництва та співробітників ЗВО до студентів, їх зауважень, проблемних
питань; а також до зауважень та пропозицій, наданих експертною групою у процесі консультаційного оцінювання
ОНП.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Цілі ОНП не достатньо узгоджуються з урахуванням динаміки ринку праці в регіоні та сучасними викликами
вітчизняного освітнього простору. Відсутні систематичні опитування здобувачів щодо їхньою задоволеністю
процесом викладання та навчання. Силабуси освітніх компонентів були би більш інформативними, якщо б в них
було чітко прописано інформацію щодо видів самостійної роботи з критеріями оцінювання кожних видів діяльності.
У ЗВО / кафедри відсутня уніфікована система накопичення балів за різні види активностей здобувачів.
Рекомендовано: 1. Розширити цілі та ПРН ОНП у напрямі забезпечення управлінської компетентності, враховуючи
унікальність Університету менеджменту освіти, місія якого полягає у підготовці професіоналів-управлінців сфери
освіти. 2. У зв’язку з оновленням ОНП, яке передбачається у зв’язку із затвердження Стандарту вищої освіти
спеціальності 016 Спеціальна освіта, потрібне уточнення кваліфікації випускників, зважаючи на той аспект, що
Університети надають академічну освіту, тому не законом, не стандартом не передбачено присвоєння професійної
кваліфікації. 3. Проводити систематичні опитування здобувачів щодо їхньої задоволеності освітнім процесом, що
може бути підставою для певних управлінських рішень та перегляду процесу викладання та навчання. 4.
Продовжувати процес удосконалення силабусів освітніх компонентів у напрямі: оновлення змісту навчального
матеріалу відповідно до сучасних досягнень науки та практики у галузі спеціальної та інклюзивної освіти, чіткого
визначення змісту завдань для самостійної роботи та критеріїв їх оцінювання, визначення soft skills, розвиток яких
передбачено в ОК, чіткої та доступної для розуміння системи накопичення балів за різні види активностей
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упродовж вивчення ОК, оновлення списку літератури з гіперпосиланнями. 5. Розробити уніфіковану систему
накопичення балів здобувачами вищої освіти за різні види активності упродовж вивчення ОК. 6. Розглянути
можливість про створення ЕНК на наявній у ЗВО платформі електронного навчання, зважаючи на те, що ОНП
реалізується тільки на заочній формі навчання, що передбачає налагодження достатньо продуктивної комунікації
між викладачами і здобувачами у міжсесійний період з метою отримання доступу до навчального матеріалу та
виконання завдань для самостійної роботи. 7. Посилити наукову діяльність здобувачів, залучати здобувачів до участі
в олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт «Спеціальна освіта», «Актуальні проблеми інклюзивної освіти»
т о щ о . 8. Позитивною практикою може бути впровадження ЗВО власних курсів щодо удосконалення
компетентностей викладачів – це можуть бути тренінги щодо: розвитку навичок роботи з новітніми
інформаційними технологіями, навчання проєктно-грантовій діяльності, підготовці статей до міжнародних
наукометричних баз Scopus та Web of Science тощо. 9. Зробити систематичними зустрічі з роботодавцями,
студентами, представниками студентського самоврядування щодо оновлення ОНП.

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.

Цілі ОНП полягають у формуванні фундаментальних знань з теорії і практики організації освітнього процесу у ЗВО,
науково-дослідницької роботи з корекційної педагогіки і спеціальної психології, відпрацювання вмінь самостійно
проводити інноваційну пошукову діяльність з дотриманням норм наукової етики й академічної доброчесності,
набуття досвіду керування навчально-пізнавальною, науково-дослідницькою, корекційно-педагогічною діяльністю
здобувачів освіти, що лише частково відповідає місії університету: здійснювати комплексну освітню підготовку
управлінців-професіоналів сфери освіти, яка зазначена на веб сторінці університету «Місія»
http://umo.edu.ua/university/mission. У Стратегії розвитку ДЗВО «УМО» на період до 2024 року
http://umo.edu.ua/strateghija-rozvitku-do-2024-roku визначено Місію УМО як підготовку і професійний розвиток
фахівців в умовах формальної, неформальної й інформальної освіти на засадах цінностей суспільства знань і
цифрових технологій. Освітньо-наукові програми є у відкритому доступі на сайті: ОНП, затверджена Вченою радою
Університету (протокол № 7 від 19.09.2018 р.) https://cutt.ly/HutmG13 ; ОНП, що акредитується, затверджена
Вченою радою Університету (протокол № 2 від 29 січня 2020 р.) https://cutt.ly/Qutm7sa Під час зустрічі з гарантом
ОНП було з’ясовано, що неузгодженість між ОНП, яка подана для акредитації, та ОНП, яка розміщена за
посиланням, наданим у відомостях https://cutt.ly/kutQJcQ зумовлена технічною помилкою. У 2016-2017 роках набір
на ОНП спеціальності 016 «Спеціальна освіта» не здійснювався. Ліцензію на навчання отримали 10.10.2018 р. (наказ
МОН від 10.10.2018 № 1518-л). ОПП та навчальний план за освітньо-професійною програмою «Педагогіка
інклюзивного навчання», галузь знань «Освіта / Педагогіка» прикріплено у додаткових документах.

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

У процесі формування ПРН за ОНП та визначення ОК, через які можливо їх формування, були враховані пропозиції
різних груп стейкхолдерів (здобувачів, роботодавців, науково-педагогічних працівників). У ЗВО на достатньому
рівні налагоджені стосунки з представниками роботодавців, що було підтверджено під час зустрічі зі
стейкґолдерами: директором комунального закладу освіти «Інклюзивно-ресурсний центр» м. Маріуполь,
директором комунального закладу освіти «Інклюзивно-ресурсний центр» м. Кропивницький, директором ЗДО
«Щастя Кідс» м. Київ, які запропонували додати ОК, спрямовані на підсилення практико-орієнтованої складової
підготовки майбутніх фахівців до роботи у закладах спеціальної та інклюзивної освіти. Обговорення ПРН та ОК,
спрямованих на їх забезпечення, відбулось під час засідання кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної
роботи та представників роботодавців, академічної спільноти в жовтні 2019 р., що підтверджується протоколом
засідання кафедри (протокол № 3 від 23.10.2019 р.). Під час зустрічі обговорювалися питання щодо перегляду
змісту ОНП (2018). За результатами обговорення, відповідно до наданих рецензій стейкхолдерів (роботодавців)
https://cutt.ly/0uyjXTQ на засіданні Вченої ради Навчально-наукового інституту менеджменту та психології внесено
зміни до ОНП «Спеціальна освіта (за нозологіями)» спеціальності 016 «Спеціальна освіта» галузі знань 01
«Освіта/Педагогіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти та навчального плану відповідно до зазначеної
освітньо-наукової програми з урахуванням побажань та запитів стейкхолдерів https://cutt.ly/YutQ7Uj За допомогою
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анкетування з’ясовуються позиції та потреби зацікавлених осіб. Результати опитувань здобувачів висвітлено на
офіційному сайті Пропозиції та зауваження здобувачів вищої освіти https://cutt.ly/7utWn5i

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.

Враховуючи інформацію, наведену у відомостях про самооцінювання, на сайті ЗВО, де представлено аналіз рику
праці й запитів роботодавців http://umo.edu.ua/analiz-rinku-praci-spec-osv та наші власні знання релевантного
контексту тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, можна стверджувати, що ОНП загалом відповідає
національному контексту. ЗВО враховує тенденції розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального
контексту, оскільки на рівні усієї країни загалом наявний дефіцит кадрів зі спеціальності 016 Спеціальна освіта, що
зумовлено активним упровадженням інклюзивної форми навчання. Аналіз ПРН ОНП показав, що вони дозволяють
забезпечити конкурентоспроможність випускників згаданої ОНП у галузевому та регіональному контексті. Проте,
Університету менеджменту освіти варто було би врахувати той факт, що активне впровадження інклюзивної освіти в
Україні вимагає не тільки вчителів-дефектологів, але й професіоналів, які можуть здійснювати управління цим
процесом на рівні закладу освіти, на рівні управління освіти і вище. Гарант ОНП декларує, що під час розроблення
ОНП було проаналізовано вітчизняний досвід з підготовки фахівців за ОНП (представлений на сайтах ЗВО), який
засвідчив відсутність аналогічних програм в Україні (проте досвід реалізації подібних програм в Україні наявний), та
зарубіжний досвід Католицького Університету (м. Ружомберк, Словацька Республіка), у якому викладає в
магістратурі на аналогічній спеціальності. Крім того, ідея створення саме освітньо-наукової програми зумовлена
врахуванням унікальності ДЗВО «УМО» у тому, що це єдиний університет в Україні, що входить до складу
Національної Академії педагогічних наук.

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта відсутній. Визначені закладом ПРН загалом
відповідають дескрипторам Національної рамки, вони згруповані за дескрипторами: знання, уміння, комунікація,
автономність та відповідальність і загалом уможливлюють досягнення вимог до другого (магістерського) рівня
вищої освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі ОП та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій та потреб стейкголдерів, здобувачів
вищої освіти та тенденцій розвитку спеціальності та регіонального контексту, що засвідчують на національному
рівні потребу у фахівцях зі спеціальної освіти, здатних до професійної та наукової діяльності у галузі спеціальної та
інклюзивної освіти. Враховано думку стейкхолдерів освітнього процесу при розробленні ПРН ОП. Є посилання на
досвід іноземного університету, який гарант ОНП має змогу вивчати безпосередньо, оскільки працює за
сумісництвом професором кафедри спеціальної та лікувальної педагогіки Інституту Юрая Палеша в Левочі
Педагогічного факультету Католицького університету в Ружомберку (Словацька республіка).

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

Цілі ОНП не достатньо узгоджуються з унікальною місією Університету менеджменту освіти, що полягає у
підготовці управлінців-професіоналів сфери освіти. Відсутня практика порівняльного аналізу ОНП з практиками
інших ЗВО України, які здійснюють надання освітніх послуг за подібними програмами. Рекомендовано: 1) узгодити
цілі програми з місією Університету і розглянути можливість формування у здобувачів вищої освіти компетентності
у сфері управління спеціальною та інклюзивною освітою; чітко обґрунтувати унікальність ОНП; 2) надалі
враховувати вітчизняний та зарубіжний досвід аналогічних освітньо-наукових програм для аналізу кращих практик
упровадження освітньої діяльності та удосконалювати на цій основі дану ОНП; 3) уточнити кваліфікацію
випускників, зважаючи на той аспект, що Університети надають академічну освіту, тому не законом, не стандартом
не передбачено присвоєння професійної кваліфікації (гарант ОНП під час зустрічі визнав технічною помилкою
зазначення поряд з освітньою кваліфікацією «Магістр зі спеціальної освіти» професійної кваліфікації).
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Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОНП має достатній рівень узгодженості із якісними характеристиками за критеріями 1.2 – 1.4; освітня діяльність за
цією програмою загалом відповідає Критерію 1 з недоліками, що є несуттєвими, і які можуть бути виправлені під час
перегляду ОНП, що буде зумовлений затвердженням стандарту вищої освіти України для другого (магістерського)
рівня, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 016 Спеціальна освіта.

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).

ОНП вперше введена в дію з 01.12.2018 року (рішення Вченої ради від 19.09.2018 р., протокол № 7). З метою
врахування побажань стейкґолдерів та здобувачів вищої освіти ОНП була оновлена і введена в дію з 12.02.2020 року
(рішення Вченої ради від 29.01.2020 р., протокол № 2). Перший випуск здобувачів вищої освіти за цією ОНП буде у
грудні 2020 р. Обсяг ОНП та обсяг окремих освітніх компонентів відповідають вимогам статті 5 Закону України
«Про вищу освіту», де зазначено обсяг підготовки магістра за освітньо-науковою програмою 120 кредитів ЄКТС, з
яких дослідницька (наукова) компонента складає не менше 30 відсотків. В ОНП, що акредитується, цикл наукової
підготовки всього за термін навчання складає 41 кредит (34,2% від загального навантаження здобувача вищої
освіти), який охоплює такі ОК: «Філософські проблеми наукового пізнання» (7 кр.), «Методологія та організація
наукового дослідження» (4 кр.), «Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця спеціальної освіти» (6
кр.), курсова робота зі спеціальної педагогіки та психології (3 кр.), науково-дослідна практика (5 кр.), підготовка та
захист кваліфікаційної роботи (16 кр.). Стандарт вищої освіти відсутній.

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.

Зміст освітньо-наукової програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої програми, логічно
взаємопов’язані та загалом дозволяють досягти заявлених ПРН. Під час аналізу Таблиці 1 встановлено достатність
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення кожного освітнього компоненту. В ОНП прописано
розподіл освітніх компонентів за семестрами, відображено траєкторію введення освітніх компонентів в ОНП. ПРН,
що представлені в ОНП, загалом корелюють із загальними компетентностями, які передбачені проєктом Стандарту
вищої освіти (що був представлений на громадське обговорення), кваліфікаційними характеристиками професії
«вчитель-дефектолог» і забезпечуються вивченням дисциплін циклу загальної, професійної підготовки та
вибірковими навчальними компонентами.

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

Зміст ОНП загалом відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності, що відображено в загальних та
фахових компетентностях, програмних результатах навчання, зазначених в ОНП. Усі компетентності розкриваються
через логічно побудовану систему взаємопов'язаних освітніх компонентів, яка включає дослідницьку (наукову)
компоненту обсягом 41 кредит (34,2% від загального обсягу навантаження здобувача вищої освіти). ОК циклу
професійної підготовки загалом забезпечують підготовку фахівця зі спеціальної освіти, здатного до професійної
діяльності з дітьми, які мають труднощі у навчанні (Learning disabilities). Аналіз робочих навчальних програм
показав, що окремі ОК потребують підсилення змісту навчального матеріалу та інтегрування до нього методик
викладання у вищій школі, що уможливить досягнення ПРН 11, 12, 24, 27, 29, які забезпечують підготовку
здобувачів вищої освіти до професійної діяльності на посаді викладача закладу вищої освіти зі спеціальності 016
Спеціальна освіта.

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

Процедуру вибору вибіркових дисциплін представлено у Положенні про порядок та умови обрання дисциплін за
вибором здобувачів вищої освіти https://cutt.ly/1utEUJQ Процедуру формування індивідуального навчального плану
регламентує Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти https://cutt.ly/gutEJC2
Вибіркова частина навчального плану 2018 р. https://cutt.ly/TutE8E8 становить 30% (36 кредитів) загальної
кількості кредитів ЄКТС, передбачених для цієї ОНП (120 кр.). Відповідно до навчального плану вибіркова
компонента охоплювала дві дисципліни за вибором ЗВО («Педагогіка інклюзивного навчання» (6 кр.),
«Інформаційні технології навчання в спеціальній освіті» (6 кр.) та чотири блоки дисциплін за вибором здобувача
вищої освіти, у кожному з яких він міг обрати лише одну дисципліну. Процедура формування ІОТ проходила
наступним чином: - відразу після підписання наказу про зарахування здобувачам було запропоновано письмове
анкетування щодо вибору навчальних дисциплін на 1-й рік навчання з двох блоків: (Реабілітологія або Фізична
терапія. Ерготерапія; Менеджмент соціальної роботи або Управління і керівництво спеціальним закладом освіти).
(Списки груп та аналіз вибору дисциплін були надані ЕГ у процесі її роботи); - узагальнені результаті анкетування
обговорено на засіданні випускової кафедри (протокол № 6 від 5.12.2018 р. та схвалено ВР ННІМП (протокол №6
від 12.12.2018 р.); - напередодні 2019/2020 н р. серед здобувачів вищої освіти було проведено опитування щодо
їхнього вибору вибіркових дисциплін з інших двох блоків. Вибір проводився із переліку вибіркових дисциплін,
затвердженого ВР ННІПМ (протокол № 3 от 11.04.2019 року). Наприкінці 2020 р. кафедрою були запропоновані
зміни до переліку вибіркових дисциплін, які полягали у розширенні цього списку з урахуванням побажань та
запитів стейкхолдерів https://cutt.ly/UutRi8Q (затверджено ВР, протокол № 8 від 12 грудня 2019 р.)
https://cutt.ly/CutRkFC Після цього було проведено повторне опитування здобувачів стосовно вибору дисциплін та
сформовані нові списки груп для вивчення дисциплін вільного вибору з урахуванням побажань та запитів
стейкхолдерів (затверджено на засіданні ВР ННІМП, протокол № 1 від 30 січня 2019 р) https://cutt.ly/LutRRU1 .
Навчальним планом 2020 р. передбачено вибіркові компоненти з переліку дисциплін вільного вибору студента,
запропонованих ЗВО обсягом 30 кредитів, що становить 25% від загального обсягу навчального навантаження
https://cutt.ly/4utRDaN Здобувачі поінформовані про механізм вибору дисциплін, що було встановлено під час
фокус-груп зі студентами. Здобувачі здійснюють вибір навчальних дисциплін шляхом заповнення анкет
https://cutt.ly/butTuJf Опис навчальних дисциплін кафедри (вибіркових і нормативних) представлено на сайті
https://cutt.ly/Luybvfu Під час фокус групи зі здобувачами освіти було з’ясовано, що вони домовляються у вайбер-
групі, які дисципліни обиратимуть усією групою.

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

ОНП та навчальним планом 2020 р. https://cutt.ly/VutTcJA передбачено практичну підготовку обсягом 9 кредитів
ЄКТС, з них: 4 кредити педагогічної практики та 5 кредитів науково-дослідної практики. Здобувачі, які навчаються
за ОНП, що акредитується, ще не проходили педагогічну практику. Відповідно до розпорядження директора
ННІМП з урахуванням запитів здобувачів (що підтверджено під час фокус групи з ними та наданим протоколом
засідання кафедри № 11 від 11 травня 2020 р.) педагогічну практику, заплановану з 18.05.2020 р. терміном 2 тижні,
перенести на період з 01.09.2020 р. по 15.09.2020 р. ; науково-дослідну практику, заплановану з 01.06.2020 р.
терміном 4 тижні, перенести на період з 16.09.2020 р. по 07.10.2020 р. Практика проходитиме відповідно до
Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти в ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
https://cutt.ly/mutTI5n та Порядку оцінювання результатів практики здобувачів вищої освіти Навчально-наукового
інституту менеджменту та психології ДЗВО «УМО» https://cutt.ly/futTZwX На сайті кафедри наявні Програма
педагогічної практики та Програма науково-дослідної практики http://umo.edu.ua/proghrami-praktik, що загалом
уможливлюють досягнення ПРН, зважаючи на те, що здобувачі вищої освіти, які навчаються за цією ОНП, є
працюючими фахівцями у сфері освіти. Питання щодо підготовки та проведення педагогічної та науково-дослідної
практик в магістратурі обговорювалося наприкінці 1-го року навчання за ОНП (протокол засідання кафедри №3 від
23.10.2019 р.). На прохання здобувачів вищої освіти та роботодавців прийнято рішення проводити практики разом
(в один етап), гаранту ОНП разом з викладачами підготувати навчально-методичний посібник з проведення
практик. Викладачами кафедри на допомогу здобувачам освіти підготовлено навчально-методичний посібник
«Організація та проведення педагогічної та науково-дослідної практики здобувачів вищої освіти за спеціальністю
016 «Спеціальна освіта» https://cutt.ly/LutT2Zz Результати опитування роботодавців щодо проведення практик та
рівня задоволеності ними розроблених завдань практики представлено на сайті https://cutt.ly/kutYtu5 Результати
фокус групи з роботодавцями зазначили, що пропозиції щодо удосконалення змісту програми практики вони
нададуть після її закінчення. На сайті розміщено наявні бази практик здобувачів вищої освіти ДЗВО «УМО»
http://umo.edu.ua/bazi-praktiki (окремо на сайті кафедри не представлено бази практик для здобувачів цієї ОНП),
договори про співпрацю зі стейкхолдерами http://umo.edu.ua/doghovora. Опитування здобувачів вищої освіти, які
навчаються на ОП, з метою покращення організації освітнього процесу відбуваються на сайті університету шляхом
анкетування https://cutt.ly/ZutYUnK , але рівень задоволення студентів отриманими компетентностями під час
практичної підготовки не вивчався, оскільки здобувачі освіти, які навчаються за цією ОНП ще не були на практиці.

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

В ОНП ПРН згруповано за дескрипторами Національної рамки кваліфікацій: знання, уміння, комунікація,
автономність та відповідальність, що дає змогу констатувати той факт, що формування soft skills закладено на етапі
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розроблення ОНП у процесі визначенні умінь, які забезпечують автономність та відповідальність фахівця.
Відповідно до Положення про силабус навчальної дисципліни п. 11.2.2 https://cutt.ly/ButYljS передбачено
визначення у силабусах переліку переліку соціальних м’яких навичок soft skills, проте аналіз силабусів показав, що
викладачі не завжди чітко формулюють soft skills як результати навчання у межах окремого ОК. Практично усі
освітні компоненти передбачають такі види діяльності студентів, що дають можливість набути певних навичок soft
skills: самонавчання, проблемно-пошукові методи (відповідно до таблиці 3 Відомостей про самооцінювання).
Результати фокус груп зі здобувачами засвідчили, що викладачі в освітньому процесі використовують методи
викладання, які сприяють розвитку soft skills: інтерактивні методи, робота в парах, тренінгові заняття. Все це
дозволяє формувати у студентів навички взаємодії, вміння планувати діяльність та самоорганізовуватися

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

На даний час 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.

Згідно з ліцензією http://umo.edu.ua/licenziya за магістерською програмою 016 «Спеціальна освіта» навчаються
здобувачі вищої освіти лише за заочною формою навчання. На підставі статей 215-220 Кодексу законів про працю
України та статті 15 Закону України «Про відпустки» здобувачі вищої освіти заочної форми навчання, мають право
на оплачувану відпустку 40 днів на рік, а навчальне навантаження на один навчальний день 8 годин. Робочі
програми навчальних дисциплін та навчальний план складаються таким чином, щоб упродовж двох років навчання
реалізувати всі компоненти ОНП (120 кредитів). Обсяг освітніх компонентів реалістично відбиває фактичне
навантаження здобувачів (що було підтверджено під час проведення фокус-груп зі здобувачами вищої освіти), є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання. Позиція здобувача вищої освіти щодо
співвідношення обсягу окремих освітніх компонентів та фактичного навантаження з’ясовується шляхом
анкетування. Аналіз задоволеності фактичним навантаженням відбувається через процедуру анкетування
https://cutt.ly/vutYGvx

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

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти в рамках ОНП не здійснюється. В цьому контексті в
університеті застосовується залучення професіоналів-практиків, роботодавців до освітнього процесу, що
встановлено під час фокус-груп з стейкхолдерами.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ОНП загалом містить обов’язкові освітні компоненти, які дозволяють досягти програмних результатів навчання, що
корелюють із загальними та фаховими компетентностями. Навчання за ОП дає можливість здобувачам розвивати
соціальні навички, формувати індивідуальну траєкторію навчання. До освітнього процесу (за сумісництвом)
залучені роботодавці.

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

У Силабусах навчальних дисциплін не представлено програмні результати навчання та soft skills, деякі освітні
компоненти потребують підсилення змісту навчального матеріалу та інтегрування до нього методик викладання у
вищій школі, що уможливить досягнення ПРН з підготовки здобувачів вищої освіти до професійної діяльності на
посаді викладача закладу вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта. Рекомендовано: 1) Удосконалити
силабуси навчальних дисциплін; 2) Розширити можливості здобувачів вищої освіти у виборі складових
індивідуального навчального плану; 3) Розробити систему розвитку soft skills, що охоплюватиме перелік soft skills,
необхідних для успішної діяльності фахівця зі спеціальної освіти та методів викладання, що забезпечуватимуть їх
формування й удосконалення; 4) Розробити і провести опитування щодо визначення рівня задоволення студентів
отриманими компетентностями під час практичної підготовки; 5) Розглянути можливість дуальної форми освіти.
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Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОНП та освітня діяльність за даним критерієм загалом відповідають вимогам. Зміст ОНП надає можливість для
формування індивідуальної траєкторії, але не в повному обсязі; передбачає практичну підготовку здобувачів освіти;
дає можливість набуття соціальних навичок (soft skills). Вказані слабкі сторони 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 на навчання за ОНП чітко окреслені, достатньо структуровані, доступні для розуміння
потенційних вступників, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на сайті Університету. ЗВО
здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 016 Спеціальна освіта лише за другим (магістерським) рівнем за
заочною формою навчання у межах ліцензованого обсягу спеціальності (40 осіб). Вся необхідна інформація для
абітурієнтів оприлюднена на сайті університету у вільному доступ http://umo.edu.ua/applicants

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

Відповідно до Правил прийому вступники на ОНП проходять вступні випробування у вигляді двох іспитів: 1) фахове
вступне випробування. Зміст програми вступного випробування охоплює такі базові змістові модулі: загальні
основи корекційної психопедагогіки, спеціальна дидактика, виховання у спеціальній школі, законодавче
забезпечення системи спеціальної освіти) https://cutt.ly/YutYVWZ; 2) додаткове вступне випробування (співбесіда)
для тих абітурієнтів, які вступають на основі освітнього ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста), отриманого за іншою спеціальністю. Зміст програми вступного випробування з педагогіки охоплює такі
базові змістові модулі: загальні основи педагогіки, дидактика, теорія виховання, школознавство, основи історії
української педагогіки. Знання релевантного контексту підготовки фахівців за спеціальністю на першому рівні
спонукає до висновку, що того змісту, що закладений у програмах вступних випробувань для оволодіння ОНП не
достатньо. Проте, відсутність стандарту підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта
для першого (бакалаврського) рівня не дає змоги точно стверджувати, що правила прийому на навчання за
освітньою програмою враховують або не враховують особливості самої освітньої програми.

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

Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема
під час академічної мобільності. ЗВО при регулюванні питання визнання результатів навчання, отриманих в інших
закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності керується відповідними положеннями, висвітленими на
сайті: Положення про визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін ДЗВО
«Університет менеджменту освіти» https://cutt.ly/xutY62K , Положення про порядок реалізації права на академічну
мобільність учасників освітнього процесу Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО
«Університет менеджменту освіти» https://cutt.ly/sutUaT4 Механізм визнання результатів навчання, отриманих в
інших закладах освіти, був перевірений під час фокус-груп, проведених із адміністративним персоналом, і
підтверджений. Прецедентів зарахування результатів навчання, отриманих у процесі академічної мобільності на
ОНП «Спеціальна освіта (за нозологіями)», не було.

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.
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Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, наразі не визначено внутрішнім
нормативним документом Університету. На сайті ЗВО представлено для обговорення Положення про порядок
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті у ДЗВО «Університет
менеджменту освіти» https://cutt.ly/PutUKSv Під час фокус-груп, проведених зі здобувачами освіти та
адміністративним персоналом, було з’ясовано, що випадків зарахування результатів освіти, отриманих у
неформальній освіті, не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Наявність відповідних положень на сайті ЗВО. Правила прийому на навчання за ОНП чітко окреслені, не містять
дискримінаційних положень, доступні для розуміння потенційних вступників. Уся необхідна інформація
оприлюднена на сайті приймальної комісії університету.

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

Відсутність академічної мобільності серед здобувачів вищої освіти. Відсутність практики визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті. Рекомендації: сприяти участі студентів у різноманітних конференціях,
семінарах, форумах, тренінгах, навчальних програмах тощо й отримання досвіду участі у неформальній освіті. Після
затвердження Стандарту вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта для першого (бакалаврського) рівня
узгодити програми вступних випробувань з ПРН бакалавра зі спеціальної освіти

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання загалом відповідають Критерію 3. Виявлені
недоліки можна розглядати як несуттєві, що можуть бути виправлені.

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.

Про те, що форми і методи навчання і викладання (лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота)
орієнтовані на системне засвоєння програмних результатів навчання, формування готовності до професійної
діяльності, реалізації класичних та сучасних методик спеціальної освіти та сприяють досягненню програмних
результатів навчання, переконливо свідчать результати заліково-екзаменаційних сесій, що розміщено на сайті:
https://cutt.ly/hutU3mr Питання форм і методів навчання та викладання обговорюються у процесі надання освітніх
послуг студентам, вносяться корективи на користь студентів. Так, наприклад, студенти висловили бажання: під час
практичних занять з предмету «Навчання і виховання дітей з РАС» відвідати заклад освіти з подібною категорією
дітей з метою спостереження за роботою вчителя-дефектолога. На підставі домовленості з координатором
громадської організації «Kids Autism Games» (Наталія Мартіашвілі) 24.01.2020 р. навчальні групи відвідали заняття,
які проводила студентка Тетяна Шумнова на базі Олімпійського стадіону. Вважаємо, що це повною мірою відповідає
вимогам студентоцентрованого підходу у виборі форм та методів навчання та викладання у ЗВО. Вибір методів
навчання і викладання за освітньою програмою «Спеціальна освіта» науково-педагогічними працівниками
здійснюється самостійно, що демонструється в силабусах та робочих програмах навчальних дисциплін. Це повною
мірою відповідає принципам академічної свободи. Приклад: у процесі засвоєння знань і навичок зі спеціальних
методик А. М. Висоцька провела 24 жовтня 2019 року відкриту інтерактивну лекцію з навчальної дисципліни
«Спеціальні методики навчання та виховання» з теми «Науково-методичні засади навчання та виховання дітей із
порушеннями психофізичного розвитку». Заняття проводилися спільно з науковими співробітниками відділу освіти
дітей з інтелектуальними порушеннями Інституту спеціальної педагогіки та психології ім. М. Д. Ярмаченка НАПН
України. Здобувачі активно включалися в роботу науковців: задавали запитання, вели діалог, уточнювали нову
інформацію, піднімали нагальні проблеми, адже всі вони мають практичний досвід роботи із дітьми з особливими
освітніми потребами https://cutt.ly/OutIuYm Аналіз анкетування «Викладач очима здобувача вищої освіти»
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https://cutt.ly/1utIgj2 свідчить про високі показники викладачів щодо використання ними доцільних та ефективних
методів, способів і форм викладання https://cutt.ly/XutIUS4 В університеті використовуються в освітньому процесі
підвищення кваліфікації такі платформи дистанційного навчання: MOODLE, Google Class Room, LMS «УМО», e-
Front, проте на ОНП, що акредитується, ці ресурси не використовуються. Нарозі Інститут приєднався до програми
«Coursera Coronavirus Response Initiative» та має змогу надавати студентам та співробітникам вільний доступ до
навчальних курсів Coursera, а сервіси Google Suite for Education уможливили організацію освітнього процесу за
допомогою ClassRoom та Hangouts Meet.

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).

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів студентів міститься в робочих програмах та силабусах
навчальних дисциплін, що розміщені на сайті університету. Під час фокус-груп зі здобувачами освіти та
викладачами з’ясовано, що на початку сесії науково-педагогічні працівники доводять до здобувачів вищої освіти
вищезазначену інформацію, а також оприлюднюють її на сайті та надають електронною поштою та шляхом
мобільному зв’язку. Про ефективність запровадженої системи інформування здобувачів освіти свідчать результати
опитування студентів https://cutt.ly/cutIJ4T Результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо розуміння ними
критеріїв оцінювання знань, умінь і навичок свідчать про 100% розуміння цієї інформації https://cutt.ly/4utI8P4
Аналіз анкетування «Викладач очима здобувача вищої освіти» https://cutt.ly/ButOwHv свідчить про високі
показники викладачів щодо представлення ними системи накопичення балів у зрозумілій, доступній формі
https://cutt.ly/8utPvqN Проте аналіз робочих навчальних програм та силабусів показав, що критерії оцінювання
завдань для самостійної роботи та семестрового контролю не надані у вищезазначених матеріалах, не зрозумілою є
представлена у силабусі система накопичення балів для оцінювання досягнень здобувача вищої освіти. За
результатами зустрічей з викладачами та здобувачами освіти не вдалось з’ясувати, яким чином студенти
накопичують бали за різні види активності упродовж вивчення окремих ОК, скільки балів надається за кожний вид
роботи (за роботу на практичних і семінарських заняттях, за виконання завдань для самостійної роботи, за
контрольні роботи тощо).

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

Імплементація дослідницького компонента в освітній процес відбувається через написання курсової роботи з
проблем спеціальної педагогіки та психології, кваліфікаційної роботи, наукових статей, участь у науково-
практичних конференціях. Студентам пропонується перелік орієнтовної тематики наукових досліджень.
Враховуючи інтереси, можливості та побажання студентів викладачі надають допомогу у формулюванні наукової
проблеми та складанні плану роботи, надають конкретні завдання щодо поетапного проведення наукового
дослідження. Дослідження проходить обов’язкову перевірку на доброчесність, яку організовує викладач і несе за це
відповідальність. Важливим моментом поєднання навчання та досліджень слугує написання тез доповідей,
наукових статей, у тому числі спільних з викладачами. Перелік публікацій висвітлено на сайті:
http://umo.edu.ua/naukovi-publikaciji-zdobuvachiv-vishhoji-osviti Наприклад, здобувач І. Вербовський має спільні
публікації з науковим керівником: Рожновою Т.Є. в часописах Web of Science. У травні 2020 р. всі здобувачі
прийняли участь в науково-практичній студентській конференції ННІМП в роботі секції «Спеціальна освіта та
інклюзивне навчання: проблеми та перспективи». Програма конференції на сайті: https://cutt.ly/iutPDKa
Програмою практичної підготовки передбачено проведення науково-дослідної роботи в закладах спеціальної освіти
https://cutt.ly/FutbJDD Здобувачі вищої освіти, орієнтуючись на наукову проблему випускної кваліфікаційної
роботи, здійснюють вивчення психолого-педагогічних процесів, застосовуючи валідні методики, опитувальники.
Написання кваліфікаційної роботи, науково-дослідна практика сприяють формуванню дослідницької
компетентності, а саме: здатності формувати науковий апарат дослідження, здійснювати теоретичний аналіз
проблеми, що вивчається, добирати фактичний матеріал, моделювати рішення для вирішення проблем
дослідження та перевіряти їх експериментальним шляхом. Це дає змогу сформувати передбачувані ОНП загальні та
фахові компетентності. Дослідження виконуються здебільшого самостійно під керівництвом керівників педагогічної
практики. Результати досліджень оформлюються відповідним чином та знаходять своє відображення в одноосібних
та/або спільних з керівником дослідження публікаціях (статті у наукових фахових виданнях, тези доповідей у
збірниках конференцій всеукраїнського та міжнародного рівнів). Оскільки магістерська програма за спеціальністю
016 «Спеціальна освіта» функціонує лише другий рік, кваліфікаційні роботи ще не завершені, тому інформація про
їх підтримку стейкхолдерами ще не узагальнена. Здобувачі вищої освіти участі в Олімпіадах зі спеціальності та
всеукраїнських фахових конкурсах не брали.

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

Навчання за ОНП, що акредитується, проводиться вперше. Упродовж 2019-2020 рр. зміст освітніх компонентів не
оновлювався. Гарант освітньої програми зазначив, що наприкінці останньої сесії, що відбудеться в середині жовтня
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2020 р., буде зроблено аналіз змісту освітніх компонентів та внесено результати останніх наукових досягнень та
сучасних практик, у тому числі будуть враховані результати опитувань викладачів кафедри, стейкхолдерів та
здобувачів вищої освіти. Аналіз робочих навчальних програм та силабусів показав недостатнє використання
сучасної літератури у процесі їх розроблення. Наприклад: у РНП «Педагогіка інклюзивного навчання» (2019 р.) у
списку рекомендованої літератури найновішим джерелом є видання 2015 р., у змісті РНП не представлено
результати сучасних досліджень з інклюзивної освіти, отриманих під час Всеукраїнського науково-педагогічного
експерименту та соціальної програми «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» за сприяння БФ Порошенка.

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

Процес інтернаціоналізації підтримується ЗВО. Інформація про інтеграцію міжнародного досвіду у підготовку
здобувачів освіти, що здійснюється випусковою кафедрою представлено на сайті ЗВО http://umo.edu.ua/zarubizhnij-
dosvid Під час фокус груп з менеджментом, адміністративним персоналом ЗВО підтверджено, що гарант програми
професор В. А. Гладуш упродовж 2018-2020 рр. працює за сумісництвом професором кафедри спеціальної та
лікувальної педагогіки Інститута Юрая Палеша в Левочі Педагогічного факультету Католицького університету в
Ружомберку (Словацька Республіка), що уможливлює вивчення зарубіжного досвіду та впровадження його в освітній
процес УМО. В. А. Гладуш залучений до науково-дослідного проєкту вищеназваного закордонного ЗВО VEGA №
1/0522/19 «Створення інклюзивного середовища в дитячому садку та інклюзивних підходів у діагностуванні та
стимулюванні розвитку дітей з обмеженими можливостями» (Словацька Республіка). Результати досліджень
висвітлено в низці українських фахових наукових часописів. На підставі двусторонньої угоди між УМО та КУ в
Ружомберку із грудня 2019 р. по березень 2020 р. на кафедрі спеціальної та лікувальної педагогіки Інститута Юрая
Палеша в Левочі Педагогічного факультету Католицького університету в Ружомберку пройшла закордонне
стажування кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Т. Є. Рожнова, під час якого мала змогу удосконалювати
професійні компетентності викладача ЗВО на основі європейських підходів до навчання здобувачів вищої освіти.
Прецедентів академічної мобільності здобувачів вищої освіти за цієї ОНП немає.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Наявність силабусів, вільний доступ до них усіх стейкголдерів. Навчання та викладання за освітньою програмою
загалом відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи; методи та
прийоми засвоєння здобувачами вищої освіти програмного матеріалу поєднанні зі способами дослідницької роботи.

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

Студенти не мають можливості опрацьовувати матеріал в системі електронного навчального середовища, що є
особливо цінним для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. Відсутність уніфікованої системи
накопичення балів за різні види активності у межах окремих освітніх компонентів. Рекомендації: 1) потребує
вдосконалення у силабусі форма подання здобувачам вищої освіти доступної і зрозумілої інформації щодо порядку
накопичення системи балів за різні види активності у межах окремих освітніх компонентів; форма подачі завдань
для самостійної роботи та критеріїв оцінювання; 2) потребує осучаснення зміст РНП та списки літератури для
забезпечення опанування цього змісту; 3) залучати студентів до участі у Всеукраїнських фахових конкурсах.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають визначеному критерію з
недоліками, що не є суттєвими і усунення яких можливе протягом короткого періоду.

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

Форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін та критерії оцінювання регулюють нормативні
документи університету: Положення про організацію освітнього процесу в ДЗВО «УМО» https://cutt.ly/Ty0pHK0 ;
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ДЗВО
«УМО», п.3.8.2 https://cutt.ly/dy0a4cH ; Положення про критерії оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти у
ННІМП https://cutt.ly/ey0fhng. Положенні про контрольні заходи якості вищої освіти у ННІМП
https://cutt.ly/Ty0dK7A Положення про критерії оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти у ННІМП ДЗВО
«УМО» https://cutt.ly/ey0fhng) Положенн про самостійну роботу здобувачів вищої освіти в ННІМП ДЗВО «УМО»
https://cutt.ly/ay0fLGH) Положення про екзамени та заліки в ННІМП ДЗВО «УМО» https://cutt.ly/5y0hQsk
Положення про апеляцію результатів контрольних заходів в ННІМП ДЗВО «УМО» https://cutt.ly/ly0jtqi Положення
про силабус навчальної дисципліни у ННІМП ДЗВО «УМО» (посилання: https://cutt.ly/Yy0jbta Положення про
комісію з питань етики та академічної доброчесності (посилання: https://cutt.ly/Ty0vAKf Положення про політику та
процедуру врегулювання конфліктних ситуацій У ДЗВО «УМО» https://cutt.ly/yy0v32l Аналіз відкритих онлайн
ресурсів http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2 показав, що у РНП зазначено: вид підсумкового
контролю; перелік питань, які виносяться на екзамен; розподіл балів, що отримують студенти за темами (при цьому
не зрозумілим є система накопичення балів упродовж вивчення кожної теми); форми поточного контролю
(наприклад: оцінювання виступів із реферативними повідомленнями та участі у групових дискусіях,
взаємоконтроль, оцінювання результатів творчої роботи в групах, презентація результатів виконання
індивідуальних завдань тощо), критерії та шкала оцінювання: оцінювання результатів поточної роботи, самостійної
роботи, що подано у % від кількості балів, виділених на завдання (при цьому кількість балів, виділених на завдання,
у РНП та силабусах не представлено); шкали оцінювання (100-бальна та національна). У РНП та силабусах не
визначено форму семестрового контролю (усна, письмова чи комбінована) та критерії оцінювання семестрового
контролю. Зустрічі зі здобувачами вищої освіти засвідчили, що критерії оцінювання для них є зрозумілими,
викладачі на першому занятті доводять до відома здобувачів інформацію про форми контролю з певної дисципліни
та критерії оцінювання. Загалом форми контрольних заходів дозволяють встановити досягнення здобувачів вищої
освіти за окремими освітніми компонентами.

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

Оскільки стандарту вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта не існує, в УМО керуються внутрішніми
документами, зокрема: Положенням про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію ДВНЗ «УМО»
https://cutt.ly/Yy0vqsc ; Положенням про підготовку і захист кваліфікаційної роботи в ННІМП ДВНЗ «УМО»
https://cutt.ly/2y0hLXH Відповідно до навчального плану атестація здобувачів відбуватиметься у формі захисту
атестаційної (магістерської) роботи. Під час роботи експертної групи гарантом ОНП було надано витяг зі засідання
кафедри про затвердження тем магістерських робіт (Протокол №6 від 19 грудня 2019 р.). Аналіз змісту тематики
магістерських робіт підтверджує його відповідність предметної області спеціальності 016 Спеціальна освіта.

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

Правила проведення контрольних заходів представлені у Положенні про екзамени та заліки в ННІМП ДЗВО «УМО»
і доступні на сайті Університету https://cutt.ly/5y0hQsk. Під час аналізу сайту з’ясовано, що програми семестрового
контролю з критеріями оцінювання на сайті не представлені. Питання до екзаменів наявні у робочих навчальних
програмах і представлені на сайті. У Положенні про апеляцію результатів контрольних заходів в ННІМП ДЗВО
«УМО» https://cutt.ly/ly0jtqi визначено порядок оскарження їх результатів. Під час зустрічей зі здобувачами вищої
освіти, студентським самоврядуванням з’ясовано, що вони мають можливість підняти різноманітні питання, які
стосуються процедури контрольних заходів, і знають, що воно буде розглянуто й вирішено згідно з відповідними
нормативними документами. Здобувачі підтвердили, що для них доступні процедури оскарження результатів
проведення контрольних заходів. Випадків оскарження результатів семестрового контролю на цій ОНП не
виявлено.

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.
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Політика академічної доброчесності висвітлена у Положенні про академічну доброчесність у ДЗВО «УМО»
https://cutt.ly/Xy5QbT7 . Під час візиту експертною групою з’ясовано, що академічна доброчесність є частиною
внутрішньої системи забезпечення якості ЗВО. Під час зустрічей з академічним, адміністративним персоналом,
гарантом ОП було з’ясовано, що в університеті велику роль приділено доведенню та роз’ясненню цінності, політик та
процедур академічної доброчесності до усіх учасників освітнього процесу. Всі наукові праці академічного персоналу
та здобувачів другого (магістерського) рівня проходять перевірку на плагіат відповідно до Наказу ректора
Університету № 01-01/198 від 06.04.2020 року «Про затвердження порядку перевірки текстів на академічний
плагіат у ДЗВО «УМО» https://cutt.ly/Ry5m0Sv Експертна група переконалася, що ОНП містить елементи,
присвячені популяризації принципів академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти. В Університеті
магістерські роботи перевіряються на наявність плагіату. Здобувачі підтвердити, що політика та процедури щодо
академічної доброчесності є чіткими та зрозумілими. Прецедентів щодо порушення принципів академічної
доброчесності серед здобувачів вищої освіти та академічного персоналу виявлено не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Наявна чітка процедура проведення контрольних заходів за ОНП. Стандарти і процедури дотримання академічної
доброчесності імплементовані у внутрішню культуру якості ЗВО, активно популяризуються для всіх учасників
освітнього процесу під час реалізації освітньо-наукової програми, чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури
дотримання академічної доброчесності.

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

Критерії оцінювання здобувачів вищої освіти поточного та семестрового контролю є недостатньо чіткими та
зрозумілими. Рекомендовано: 1) надавати зрозумілу інформацію у відкритому доступі про форми та критерії
поточного контролю та накопичувальну систему балів, що відображає належне оцінювання студентів залежно від
обсягів контрольних завдань; 2) оприлюднювати заздалегідь програми семестрового контролю із зазначенням
форми семестрового контроль та критеріїв оцінювання; 3) для прозорості та доступності результатів контролю
активізувати використання системи електронного навчання для поточного та семестрового контролю досягнень
здобувачів вищої освіти заочної форми навчання.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Зважаючи на сильні сторони, позитивні практики та відповідність освітньої діяльності за ОНП у контексті Критерію
5, експертна група вважає, що загалом ОНП має достатній рівень узгодженості із якісними характеристиками
критерію 5. Зокрема, виявлено достатній рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 5.2-
5.4 та частковий рівень узгодженості за підкритерієм 5.1.

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.

Таблиця 2 «Зведена інформація про викладачів» у Відомостях про самооцінювання була некоректно заповнена у
зв’язку з технічними причинами. Аналіз даних таблиці, сторінок викладачів на сайті університету, зустрічей з фокус-
групою викладачів, документів про підвищення кваліфікації, наданих університетом ЕГ під час дистанційної
експертизи дозволив підтвердити те, що академічна та/або професійна кваліфікація викладачів підтверджується
здобутими базовою освітою, науковими ступенями та вченими званнями, переліком наукових праць, стажуваннями
та участю в заходах по підвищенню кваліфікації. Позитивною практикою є відображення всієї цієї інформації на
особистих сторінках викладачів http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad/sklad Під
час фокус-груп зі здобувачами вищої освіти та представниками студентського самоврядування підтверджено
високий рівень оцінки ними професіоналізму викладачів. Загалом кваліфікація викладачів (фахівців на базах
практик) дозволяє забезпечити досягнення визначених програмою цілей та програмних результатів навчання. Під
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час фокус групи з адміністративним персоналом, зокрема з начальником відділу кадрів було з’ясовано терміни
контрактів групи забезпечення ОНП. Виявлено, що деякі викладачі, які забезпечують фахові дисципліни, є
пенсійного віку і з ними контракт укладається на 1 рік. На сайті представлено результати анкетування здобувачів
щодо задоволеності викладання на окремих освітніх компонентах, які свідчать про достатньо високий рівень
задоволеності викладання на ОНП.

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

Правила та процедури конкурсного добору викладачів відбуваються на основі норм Статуту ДЗВО «УМО» (Нова
редакція) https://cutt.ly/RutPX0A, Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад
науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» http://umo.edu.ua/images/content/kadry/polog_konkurs_vidbir.pdf , де чітко прописана
процедура оголошення конкурсу, його проходження, необхідні документи для подання на конкурс. Згідно з
інформацією отриманої під час фокус-груп ця процедура є прозорою, зрозумілою, виконується.

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

Під час проведення фокус-груп з гарантом, стейкхолдерами та здобувачами вищої освіти з'ясовано, що роботодавці
залучаються до організації та реалізації освітнього процесу і висловлюють свої побажання та пропозиції стосовно
удосконалення освітнього процесу, зокрема пропозиції щодо удосконалення ОНП. Аналіз протоколів засідань
кафедри (наданих гарантом ОНП), протоколів Вченої ради Інституту (розміщених на сайті) засвідчив дії кафедри
щодо залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу: Переважна більшість викладачів ОНП
є авторитетними професіоналами-практиками з великим досвідом викладання педагогічних, психологічних і
фахових дисциплін у закладах вищої освіти, які поєднують педагогічну та наукову діяльність і часто виступають
експертами з питань спеціальної освіти. Зокрема, до аудиторних занять на ОНП за сумісництвом були залучені:
Тетяна Симоненко, начальник головного управління інклюзивної, спеціальної та позашкільної освіти МОНУ
(викладала навчальну дисципліну «Управління і керівництво спеціальним закладом освіти» (6 кредитів), Наталія
Софій, кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 корекційна педагогіка, перший заступник директора
Українського інституту розвитку освіти (викладала курс «Педагогіка інклюзивного навчання» (6 кредитів). Наразі
до освітнього процесу за сумісництвом залучена Інна Горбенко, кандидат педагогічних наук зі спеціальності
13.00.03 корекційна педагогіка, директор закладу дошкільної освіти-центру розвитку дитини «Сад можливостей
«Щастя Кідс» з інклюзивним навчанням.

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

Під час проведення фокус-груп з гарантом, стейкхолдерами та здобувачами вищої освіти з'ясовано, що
професіонали-практики, представники роботодавців залучаються до освітнього процесу в аудиторних заняттях на
заочній формах навчання, зокрема, є досвід залучення фахівців до викладання за сумісництвом: Тетяна Симоненко,
Наталія Софій, Інна Горбенко; залучення до проведення лекційних та практичних занять співробітників Інституту
спеціальної педагогіки та психології НАПН України, Олександра Глоби, доктора педагогічних наук зі спеціальності
13.00.03 корекційна педагогіка, професора кафедри ортопедагогіки та реабілітології НГГУ імені М.П. Драгоманова,
голови громадської організації «Життя без ліків». Це підтверджено також інформацією на сайті кафедри. До
освітнього процесу (зокрема проведення педагогічної практики, яку перенесено на вересень у зв’язку з карантином)
залучено широке коло професіоналів-практиків. Доказом є угоди про проведення практик та договори про творчу
співпрацю з роботодавцями: Угода про співробітництво в освітній галузі між ДЗВО «УМО» та Комунальною
установою «Інклюзивно-ресурсний центр № З» Міської ради міста Кропивницького https://cutt.ly/8y8p5QU ; Угода
про співпрацю між Державним закладом вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України та
Управлінням освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації https://cutt.ly/1y8pDXj ; Угода про
співробітництво в освітній галузі між ДЗВО «УМО» та Комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр № З»
Міської ради міста Кропивницького https://cutt.ly/8y8p5QU

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

Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів у співпраці з іншими організаціями, що
підтверджено переліком вітчизняних та закордонних закладів вищої освіти, з якими підписано з якими підписано
угоди про співпрацю. http://umo.edu.ua/images/content/mignarod_vitdil/dogovor/24.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/mignarod_vitdil/dogovor/1.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/mignarod_vitdil/dogovor/27.pdf У процесі зустрічей з менеджментом університету
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з’ясовано, що викладачі Навчально-наукового інституту менеджменту та психології мають змогу проходити
програми підвищення кваліфікації в Центральному інституті післядипломної освіти, який знаходиться у складі
Університету менеджменту освіти. На сайті кафедри відображені здобутки викладачів у підвищенні кваліфікації.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Відповідно до Положення (нова редакція) про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних
працівників та структурних підрозділів ДВНЗ «УМО» https://cutt.ly/3y5nWx1 заклад вищої освіти стимулює
розвиток викладацької майстерності шляхом створення рейтингування викладачів за об’єктивними показниками
науково-педагогічних досягнень, морального (подання до відзнак та нагород, почесні звання), матеріальними
(преміювання) науково-педагогічних працівників здійснюється один раз на рік за рахунок економії фонду оплати
праці за загальним та спеціальним фондом. Експертна група проаналізувала Статут ДВНЗ «УМО» (нова редакція)
про позитивну практику розвитку викладацької майстерності викладачів https://cutt.ly/butP9op

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Академічна та професійна кваліфікація викладачів відповідає цілям та програмним результатам навчання.
Академічна та професійна кваліфікація викладачів відповідає тим дисциплінам, які вони викладають. Процедури
конкурсного добору НПП є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний професійний рівень викладачів. УМО
активно залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, а також залучає професіоналів-
практиків до проведення аудиторних занять на ОНП. УМО має налагоджену систему та сприяє професійному
розвитку викладачів через власні програми та у співпраці з іншими вітчизняними і та рубіжними організаціями.
УМО має дієву систему морального та матеріального стимулювання професійного розвитку викладацької
майстерності. Науково-педагогічні працівники обізнані з можливостями морального та матеріального заохочення.

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

Рекомендовано: 1) підсилити склад групи забезпечення ОНП молодими викладачами та майбутніми випускниками;
2) запровадити матеріальне стимулювання викладачів за результатами індексації статей у наукометричних базах
Scopus та Web of Science; 3) брати участь у написанні проєктних та грантових заявок на дослідження у галузі
спеціальної та інклюзивної освіти.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Документальна база та результати проведення фокус-груп свідчать про достатній рівень організації процесу
розвитку професійного рівня викладачів. Освітня діяльність у межах ОП загалом відповідає Критерію 6.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Під час дистанційної експертизи група експертів переконалася, що перша таблиця самоаналізу відповідає дійсності,
все перелічене матеріально-технічне та інформаційне забезпечення є достатніми та сприяє досягненню цілей і
програмних результатів навчання. Матеріально-технічна база кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної
роботи та відповідних структурних підрозділів, які задіяні у реалізації ОП «Спеціальна освіта (за нозологіями)",
налічує значну кількість програмних компонентів, що дає змогу максимально наблизити освітній процес до
практичної роботи у сфері спеціальної освіти. Зустріч зі здобувачами, науково-педагогічними працівниками та
представниками структурних підрозділів, а також огляд матеріально-технічної бази дозволили засвідчити, що
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фінансові та матеріально-технічні ресурси відповідають тим дисциплінам, які викладаються за цією програмою.
Здобувачі та викладацький склад мають безоплатний доступ до мережі Інтернет, локальної мережі університету та
електронної бібліотеки НАПН України http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/edu=5Fmanad=5Funiver/ . У ЗВО наявна
певна соціальна інфраструктура, а саме: гуртожитки, велика актова зала, копіцентри, конференц зали, комп'ютерні
класи із сучасним обладнанням, їдальня та достатня кількість аудиторій.

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.

Результати зустрічей з усіма учасниками освітнього процесу показали, що ДЗВО «УМО» забезпечує безоплатний
доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до інфраструктури та ресурсів, які необхідні для навчання, викладання
та проведення наукової діяльності в межах ОП. Викладачі та студенти можуть безкоштовно користуватися
бібліотекою, комп’ютерами, Wi-Fi та рештою складових матеріально-технічного забезпечення ЗВО. Бібліотечні
фонди університету та випускової кафедри в достатній мірі забезпеченні фаховою навчально-методичною
літературою та сучасними періодичними виданнями. Бібліотечний фонд ЗВО постійно оновлюється, працівниками
бібліотеки постійно розробляються певні презентації, буклети стосовно популяризації тієї чи іншої літератури. Усі
необхідні для навчання, викладацької та/або наукової діяльності в межах освітньої програми умови заклад вищої
освіти забезпечує безоплатно. Викладачі і здобувачі вищої освіти мають вільний та безоплатний доступ до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів.

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.

У Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» забезпечується безпечність освітнього
середовища для здобувачів вищої освіти, які навчаються у межах даної ОНП. В рамках соціалізації здобувачів ДЗВО
«УМО» співпрацює із громадськими організаціями, наприклад ГО «Життя без ліків» та Центр здорового способу
життя. Здобувачі ННІ менеджменту та психології залучені до діяльності у студентському підприємницькому клубі
YEP-УMO http://umo.edu.ua/studentsjkij-pidprijemnicjkij-klub-yep---umo . ЗВО створює усі відповідні умови задля
охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, зокрема: визначено єдину системи
організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу й обов’язки посадових
осіб стосовно забезпечення БЖД. Під час бесіди, було встановлено, що освітнє середовище є безпечним для
здобувачів у психологічному плані, оскільки ЗВО регулює питання конфліктів за допомогою ПОЛОЖЕННЯ про
політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій у ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
https://cutt.ly/mutAqmq

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

Під час спілкування зі здобувачами було визначено, що організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна
підтримка забезпечується безпосередньо за участі Студентської колегії та керівництва ННІ менеджменту та
психології. Дирекція ННІ проводить зустрічі із здобувачами стосовно виявлення різного типу проблем та їх
швидкого регулювання. Для забезпечення ефективної навчальної діяльності у ЗВО запроваджено систему
дистанційного навчання http://dn.umo.edu.ua/ . Під час фокус груп з гарантом ОНП, здобувачами було з’ясовано, що
цей ресурс не використовується в освітньому процесі з підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної освіти. З метою
встановлення рівня задоволеністю освітніми послугами, безпечністю освітнього середовища різні структурні
підрозділи ЗВО проводять опитування. З березня місяця у ЗВО працює практична психологічна служба, через яку
здобувачі отримують психологічну та соціальну підтримку. Психологічна служба веде роботу як із проблемними
студентами, так і для профілактики психологічних порушень. Загалом, діяльність колективу ННІ здійснюється
відповідно до Положення про освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку
здобувачів вищої освіти у ННІ ДЗВО «УМО» https://cutt.ly/8utAyZp .

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

Експертною групою встановлено, що в межах даної ОНП не навчаються особи з особливими освітніми потребами,
проте у ДЗВО «УМО» створено достатні умови для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми
потребами. Споруда та приміщення університету відповідають державним будівельним нормам і стандартам для
осіб з особливими освітніми потребами, що підтверджуються відповідним документом https://cutt.ly/WutAduB.
Проєктування подальшого будівництва та реконструкції (модернізації) корпусів ЗВО, гуртожитку та ін.
здійснюються з урахуванням потреб осіб з особливими освітніми потребами. У Правилах прийому до врегульовано
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питання вступу до ЗВО осіб з особливими освітніми потребами http://umo.edu.ua/applicants/pravila-pritoma . Під час
фокус групи з допоміжним персоналом, зокрема у процесі бесіди з директором Навчально-методичного центру
інформаційно-цифрових систем та технологій http://umo.edu.ua/navchaljno---metodichnij-centr-orghanizaciji-
distancijnogho-navchannja було встановлено, що ЗВО здійснює діяльність щодо упровадження системи дистанційної
освіти http://dn.umo.edu.ua в освітній процес, що уможливить за необхідності користування цим ресурсом особам з
інвалідністю. Крім того, наразі вже можливим є використання електронного доступу до бібліотеки НАПН
http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/edu=5Fmanad=5Funiver/ .

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

Під час дистанційної акредитаційної експертизи експертна група мала змогу ознайомитися з результатами
опитування здобувачів вищої освіти. Опрацювавши результати опитування студентів освітньої програми та після
інтерв'ювання здобувачів, можна зазначити, що випадків корупції в Державному закладі вищої освіти «Університет
менеджменту освіти» не виявлено. ЗВО визначило чіткі механізми та процедури врегулювання конфліктних
ситуацій різного типу. При вирішенні конфліктних ситуацій учасники освітнього процесу керуються Положення про
політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій у ДЗВО «Університету менеджменту освіти»
https://cutt.ly/dutAza1 . Здобувачі, які залучені до навчання, заповнюють заяву «Про ознайомлення із політикою та
процедурою врегулювання конфліктних ситуацій». Стосовно протидії психологічного та сексуального насилля, у
ЗВО створена психологічна служба «ДІАЛОГ», яка знаходиться на постійному зв'язку із усіма охочими та
планується створення телефону довіри. Результати анкетування здобувачів підтвердили відсутність випадків
дискримінації, корупції та сексуального насильства https://cutt.ly/6utAnQh , однак, на наш погляд, формулювання
запитань, які дають змогу отримати сутнісну інформацію, потребують більш ретельного та виваженого підходу з
урахуванням вимог до проведення соціологічних досліджень.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Матеріально-технічні, фінансові ресурси та навчально-методичне забезпечення цієї ОНП загалом дають змогу
досягти визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання, оскільки ННІ менеджменту та
психології має відповідне матеріально-технічне оснащення та необхідну інфраструктуру для якісного забезпечення
перебігу освітнього процесу в межах освітньої програми. ЗВО надає безоплатний доступ до інфраструктури та
інформаційних ресурсів. Присутня чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій
(зокрема пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною для
всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої програми.

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

У Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» недостатньо обладнано навчальні корпуси
(відсутність ліфта), що перешкоджає пересуванню осіб з особливими освітніми потребами. Відсутні Електронні
навчальні курси, що забезпечують підготовку здобувачів за ОНП «Спеціальна освіта (за нозологіями)» заочної
форми навчання в системі дистанційного навчання Університету. Рекомендовано: розпочати роботу з наповнення та
використання в освітньому процесі підготовки здобувачів за цією ОНП системи дистанційного навчання
Університету.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають визначеному критерію з
недоліками, що не є суттєвим, оскільки наявне освітнє середовище та матеріальні ресурси дозволяють реалізувати
завдання ОП та досягти програмних результатів навчання.
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Заклад освіти регулює процедури розроблення, затвердження, періодичного перегляду і моніторингу здійснення
діяльності на ОП Положенням про освітні програми у ННІМП ДЗВО «УМО» https://cutt.ly/RutAKew . Згідно з
положенням перегляд освітніх програм відбувається за результатами їх моніторингу. Критерії, за якими
відбувається перегляд освітніх програм, формулюються як результат зворотного зв’язку з науково-педагогічними
працівниками, здобувачами вищої освіти та роботодавцями, а також з урахуванням прогнозування розвитку галузі
та потреб суспільства. Система внутрішнього забезпечення якості освіти у ЗВО реалізується через Положення про
систему внутрішнього забезпечення якості освіти ННІМП ДЗВО «УМО» https://cutt.ly/outAVt4 та Положення про
участь здобувачів вищої освіти у забезпеченні якості освіти ННІМП ДЗВО «УМО» https://cutt.ly/butA151 . За
результатами зворотного зв’язку зі студентами, роботодавцями та НПП здійснено перегляд ОНП (протокол № 7
Вченої ради УМО від 19.09.2018 р.) https://cutt.ly/2utATbe . На підставі рішення Вченої ради ННІ менеджменту та
психології (Протокол № 8 від 12 грудня 2019 р.) рекомендовано Вченій раді УМО внести зміни до ОНП та
навчального плану з урахуванням побажань та запитів стейкхолдерів https://cutt.ly/EutAP34

2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.

Здобувачі ВО є безпосередніми учасниками вдосконалення ОНП, що підтверджено під час бесіди зі студентами та
представниками студентського самоврядування. Наприклад, після проведення анкетування здобувачів стосовно їх
рівнем задоволеності навчання на даній ОНП та їх побажань стосовно поліпшення освітнього процесу, було
збільшено кількість дисциплін, що відводиться на вільний вибір здобувача. Також на сайті є певна форма для
зауважень і пропозицій, яку можуть заповнити представники цієї фокус-групи https://cutt.ly/HutDqLr та
опубліковані результати таких опитувань https://cutt.ly/2utDilo Також відповідно до прохання здобувачів, у зв’язку
із карантином в країні, було перенесено педагогічну та науково-дослідну практику на вересень місяць.

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 спілкування зі стейкхолдерами було виявлено, що вони залучались до процесу висловлення своїх
пропозицій щодо удосконалення ОНП, причому ці пропозиції переважно стосувались підсилення компетентності у
сфері інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами та забезпечення підтримки дітей з
розладами аутистичного спектра. З’ясовано, що їхні думки були враховані під час формування списку дисциплін
вільного вибору. Також на сайті є певна форма для зауважень і пропозицій, яку можуть заповнити представники
цієї фокус-групи https://cutt.ly/futDgPw та опубліковані відповідні результати https://cutt.ly/xutDzLQ

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

За даною ОНП наразі відсутні випускники. Проте керівництво ННІ менеджменту та психології здійснює моніторинг
кар’єрного зростання випускників за іншими ОП. Велика кількість прикладів кар'єрного зростання наведено у
відповідній вкладці http://umo.edu.ua/vipuskniki--nasha-ghordistj . Оскільки здобувачі ОНП «Спеціальна освіта (за
нозологіями)» є студентами заочної форми навчання і поєднують навчання з професійною діяльністю, ННІ
здійснює моніторинг їхнього кар’єрного зростання під час навчання. Під час фокус груп з адміністративним
персоналом були наведені приклади наявного професійного кар’єрного зростання.

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

Система забезпечення якості ЗВО здійснюється через залучення фахівців відділу організації освітнього процесу та
моніторингу і науково-методичного центру ліцензування та акредитацій. Під зустрічей зі здобувачами освіти, НПП
та роботодавцями підтверджено, що їх пропозиції враховуються. Під час зустрічі здобувачі освіти зазначили, що
запропонували приділити увагу розширенню пропозицій вибіркових дисциплін і вдосконалення процедури вибору.
У ході проведення дистанційної акредитації експертною групою було встановлено, що під час внутрішнього
моніторингу ОНП групою забезпечення було виявлено певні недоліки, такі як невідповідна кількість вибіркових
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дисциплін (їх малий обсяг та обмежене спрямування). З метою покращення та швидкого усунення недоліків,
працівники відповідних відділів разом із групою забезпечення та викладацьким складом внесли певні зміни до
переліку вибіркових дисциплін для здобувачів, з яким наразі можна ознайомитися на сайті https://cutt.ly/mutDYku

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

Експертною групою було з’ясовано, що у ЗВО проводиться первинна акредитація цієї освітньої програми.

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

В академічній спільноті ЗВО сформована культура якості, яка сприяє постійному розвитку ОНП та освітньої
діяльності за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Це має підтвердження в низці нормативно-правових документів,
зокрема, у Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у
ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Моніторинг та оцінка якості підготовки студентів координується
випусковою кафедрою педагогіки, адміністрування та соціальної роботи, відділом навчальної роботи, керівництвом
Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, Вченою радою Інституту, відділом організації освітнього
процесу та моніторингу http://umo.edu.ua/viddil-orghanizaciji-navchaljnogho-procesu-i-monitoringhu, ректоратом,
Вченою радою Університету. Здобувачі освіти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості через
опитування, постійний зв'язок з викладачами, представництво у різних дорадчих органах студентського
самоврядування. Основною формою, що сприяє постійному розвитку цієї ОНП, є формат проведення розширених
засідань кафедри із залученням стейкхолдерів, підтвердження щодо їх проведення надано ЗВО у документації
(витяги із засідань кафедри). Дистанційна комунікація зі студентами, представниками НПП, адміністрацією,
відповідальним за реалізацію ОНП «Спеціальна освіта (за нозологіями)» продемонструвала, що члени академічної
спільноти сприймають політику і процедури забезпечення якості як корисні, що сприяють покращенню змісту та
реалізації ОП та готові долучатися до удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості. В академічній
спільноті сформована культура якості, що сприяє постійному розвитку ОП та освітньої діяльності за цією
програмою, яка проявляється в оперативному реагуванні на пропозиції стейкхолдерів.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

У ДЗВО «УМО» наявна нормативно-правова база, що регулює внутрішнє забезпечення якості освітньої програми.
Затвердження, моніторинг та періодичний перегляд освітньої програми відбувається згідно із визначеною
процедурою внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Групою забезпечення на чолі із гарантом проводиться
систематичний моніторинг якості ОНП. Здобувачі ВО, академічна спільнота та роботодавці залучені до
вдосконалення ОНП. Проведення розширених засідань кафедри із залученням стейкхолдерів (роботодавців та
управлінців у сфері спеціальної та інклюзивної освіти) щодо покращення якості ОНП, які мають змогу висловити
свої пропозиції та зауваження. Участь стейкхолдерів у розробленні ОНП, наявність відгуків від них щодо сучасних
вимог до фахівця у галузі спеціальної освіти.

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

У ННІМП ДЗВО «УМО» наявна недостатня / несистематична практика залучення здобувачів вищої освіти до
формування та корегування цілей та ПРН ОНП, що було підтверджено у бесіді зі студентською колегією та
студентами, які навчаються за цією ОНП. Урахування рекомендацій стейкхолдерів лише у форматі розширення
обсягу ОК вибіркової частини. Рекомендовано: 1) продовжувати практики проведення засідань кафедр із
роботодавцями та випускниками цієї ОНП; 2) враховувати їхні пропозиції та рекомендації під час формулювання
цілей та ПРН освітньої програми; 3) зробити систематичним та різноплановим проведення анкетування студентів
щодо внутрішнього забезпечення якості навчання за цією ОП з урахуванням вимог до формулювання питань при
проведенні соціологічних опитувань.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Загалом внутрішнє забезпечення якості освітньої програми відповідає вимогам. Виявлені недоліки не є суттєвими,
оскільки задовольняють можливість здійснення освітнього процесу на цій ОНП. Слабкі сторони мають
рекомендаційний характер.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

У ЗВО визначені чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов'язки всіх учасників освітнього
процесу. Вся необхідна інформація щодо діяльності університету та його структурних підрозділів є доступною на
офіційному сайті ЗВО http://umo.edu.ua/university У вільному доступі є інформація про всі типи внутрішніх
нормативно-правових документів Університету http://umo.edu.ua/vnutrishni-normativni-dokumenti та ННІ
менеджменту та психології ДЗВО «УМО» http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4 .Також на офіційному сайті
Університету менеджменту освіти є відкритою вся необхідна інформація щодо навчального процесу. У процесі
дистанційної експертизи було встановлено, що права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регулюються
Статутом Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»
http://umo.edu.ua/images/content/document/статут_нов.pdf та низкою відповідних положень: – Положенням про
організацію освітнього процесу у ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
http://umo.edu.ua/images/content/document/Положення_освiтн_ого_процесу.pdf – Положенням про моніторинг
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського),
третього (наукового) рівнів, підвищення кваліфікації слухачів у дзво «університет менеджменту освіти» (нова
редакція)
http://umo.edu.ua/images/content/document/norm_2/Положення_про_монiторинг_якостi_освiтн_оi_дiял_ностi_та
_якостi_вищоi_освiти.pdf – Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти у дзво «університет менеджменту освіти»
http://umo.edu.ua/images/content/document/norm_2/Положення_про_систему_внутрiшн_ого_забезпечення_якост
i_освiтн_оi_дiял_ностi1.pdf – Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ННІМП ДЗВО
«УМО»
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog3/8_1Положення_про_овітні_програми_n2.pdf –
Положенням про участь здобувачів вищої освіти у забезпеченні якості освіти ННІМП ДЗВО «УМО»
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog3/24Положення_ЗЯВО_УМО_n2_1.pdf

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.

Освітня програма, що акредитується, затверджена Вченою радою Університету (протокол № 2 від 29 січня 2020 р.),
оприлюднена на сайті УМО, у розділі ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ / НАУКОВІ ПРОГРАМИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ –
освітній рівень магістр http://umo.edu.ua/pidghotovki-maghistriv-np. Там також розміщені ОНП 2018 р. та проєкт
ОНП «Спеціальна освіта», спеціальності 016 Спеціальна освіта, спеціалізації 016.02 «Олігофренопедагогіка»
https://cutt.ly/VutDClI; анкета для висловлення пропозицій та зауважень до освітньої програми
https://cutt.ly/eutD1Ok; результати опитування щодо пропозицій та зауважень до ОНП https://cutt.ly/9utFqE1
Експертній групі була надана інформація, що механізмом роботи зі стейкхолдерами є розширені засідання кафедри,
за результатами яких приймається рішення, що є підставою для вдосконалення і перегляду ОП і затверджується
засіданням випускової кафедри, Вченою радою Інституту та Університету. На сайті УМО у розділі «ДОКУМЕНТИ
ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ННІМП, ЗАТВЕРДЖЕННЯ / ОНОВЛЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ, ОПП / ОНП, НП»
http://umo.edu.ua/institutes/imp представлено рішення Вченої ради Інституту щодо затвердження та перегляду ОНП
«Спеціальна освіта (за нозологіями)» https://cutt.ly/zutFgpC та відповідні рішення Вченої ради Університету
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/vytyag_VR_UMO_ob1.pdf Також за цим посиланням
http://umo.edu.ua/pidghotovki-maghistriv-np можна ознайомитися із рецензіями стейкхолдерів на ОНП.

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.
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ЗВО вчасно та в повному обсязі інформує всіх стейкголдерів про освітню програму, її цілі, очікувані результати
навчання та освітні компоненти. Зокрема, на офіційному сайті ЗВО на даний час забезпечено відкритий доступ на
сайті ННІ менеджменту та психології до ОНП, що акредитується, https://cutt.ly/JutFbcG , де наведено інформацію
про ОНП та її структурні компоненти; також розміщено РНП та силабуси навчальних дисциплін
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-pvsh2 .Обсяг інформації, що оприлюднюється, є достатній для того,
щоб забезпечити можливість потенційних вступників зробити поінформований вибір щодо вступу на програму, а
роботодавців – щодо цілей та змісту підготовки здобувачів за цією програмою. Інформація на веб-сайті є доступною
для перегляду за допомогою різних браузерів.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Права та обов’язки учасників освітнього процесу регулюються чинним законодавством та внутрішніми
нормативними документами Державного закладу освіти «Університет менеджменту освіти», що є у вільному
електронному доступі.

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

На сайті університету та відповідного структурного підрозділу важко орієнтуватися. Рекомендуємо систематизувати
інформацію по розділах задля ефективного користування інформацією. Також не вдалось перевірити дату
викладення проєкту ОНП, оскільки на сайті відсутній час публікацій, крім того не зрозумілим залишився той аспект,
безпосередньо якої ОНП стосуються висвітлені результати анкетування «Пропозиції та зауваження до освітньої
програми» (ОНП 2020 р. чи проєкту ОНП 2020 р.)

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Усі показники повністю відповідають Критерію 9. Недоліки не є суттєвими.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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
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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

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Навчальний план_Інклюзивна
освіта 2018.pdf

/huHRTHpE1+nEZn40YHi4jIgKsPl2LBxwhmR9Dk3
rto=

Додаток Титулка освітньої програм
Інклюзивна освіта_2018.tif

SrfJu5RW7D+ax+YaXsXhqGbhhqwkGgMLhjyWLB/
s2lQ=

Додаток ОПП_Інклюзивна
освіта_2018.pdf

4dRstQMF1dJsD4++eDCRsemqYTGgOzdt+yahijr9V
nA=

Додаток Навчальний план_Інклюзивна
освіта 2019.pdf

ortxQVO/irtHWYiKSfaGRF27BYSBlqBDSLvNSd/LO
WM=

Додаток Титулка освітньої
програми_Інклюзивна

освіта_2019.tif

HvBc7mydVEJkaSYDrqDbD1o1BWOa/yP4n/JvCDu
ByJw=

Додаток ОПП_Інклюзивна
освіта_2019.docx.pdf

9itQulQNFZtA7SPFldKQsOoveKngsw4B8P6amspV3
Qs=

Додаток Інформація про
контингент.pdf

acy09SUubOU4SUTVRtb8wKlIbEuecJQHLHbFm8F
4pXo=

Додаток Аналіз заяв 2018-2019
СОГ1_вибіркові дисципліни.pdf

+os9HTCuZwOH/Dul7aM5G7o4vbrohGAfK9Q+sN6
v+vQ=

Додаток Аналіз заяв 2019-2020
СОГ1_вибіркові дисципліни.pdf

IjGWoh6XOUW7PcD4n3PaxncArqP7mXB/cGsm/yc
Mlk0=

Додаток Аналіз заяв 2019-2020
СОГ2_вибіркові дисципліни.pdf

SCb0cJSLXKO3FChlujutpDjFGSVdSNUP+uPQliqss
Gk=

Додаток Витяг_№ 3_23.10.2019
стейкхолдери.pdf

69bqNhxkp9MKefGAa9fUNuuW2QskHA8jSFH6EcI
/b0k=

Додаток Витяг_№ 6_5.12.2018
стейкхолдери2.pdf

iajWcr+Spow5tVXJaDmqay0EMw9N+h/jC4MiCvRrl
Xs=
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***

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

Мартинчук Олена Валеріївна

Члени експертної групи

Шульженко Діна Іванівна

Супрун Дарина Сергіївна
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