
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини

Освітня програма 40196 Середня освіта (Мова і література (англійська,
німецька))

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 014 Середня 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
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 40196

Назва ОП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Cпеціальність 014 Середня освіта

Cпеціалізація (за наявності) 014.021 Англійська мова і література

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Дьячкова Яна Олегівна, Марчук Надія Юріївна, Кривич Марина
Леонідівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

-

Дати візиту до ЗВО 06.10.2021 р. – 08.10.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://udpu.edu.ua/documents/doc/Ліцензія%20та%20Сертифікати%2
0про%20акредитацію/Акредитація%20освітніх%20програм/2021-
2022%20н.р/Магістр/ОПП%20Середня%20освіта%20(Мова%20і%20літ
ература%20(англійська,%20німецька))/Відомості%20про%20самооцін
ювання%20освітньо-
професійної%20програми%20Середня%20освіта%20(Мова%20і%20літ
ература(%20англійська,%20німецька)).pdf

Програма візиту експертної групи https://udpu.edu.ua/documents/doc/Ліцензія%20та%20Сертифікати%2
0про%20акредитацію/Акредитація%20освітніх%20програм/2021-
2022%20н.р/Магістр/ОПП%20Середня%20освіта%20(Мова%20і%20літ
ература%20(англійська,%20німецька))/Програма%20візиту%20(Англі
йська,Німецька).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:
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відсутні

II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (УДПУ) готує 90 років поспіль фахівців для
школи. ОП введена в дію у 2017 р. під назвою «Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))». Постійно
вдосконалюється (ОП 2018, 2020, 2021 рр.) ОП 40196 «Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька) є
інноваційною, актуальною, практично спрямованою, науково-базованою, пов’язана зі школою, фасилітує та
імплементує засади нової української школи. ОП критеріям акредитації відповідає. Цілі та програмні результати
навчання визначені з урахуванням тенденцій розвитку іншомовної освіти, педагогіки та методики викладання
англійської і німецької мов, галузевого та регіонального контекстів. Обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС
(90) відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для другого (магістерського) рівня вищої
освіти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальності 014 «Середня освіта», спеціалізації 014.021 «Англійська
мова і література». Стандарт вищої освіти за цією спеціальністю відсутній. ОП скореговано з затвердженим у 2020
році Професійним стандартом. Вивчення відомостей про самооцінювання ОП, аналіз ОП і навчального плану та
результати опитування усіх фокус-груп дозволили членам ЕГ, беручи до уваги низку чинників (принципи поваги до
автономії ЗВО, контекст, бачення точки зору стейкґолдерів, незначний вплив різних з’ясованих слабких сторін на
якість ОП, підхід, спрямований на розвиток, за переважною більшістю критеріїв встановити рівень відповідності
«В», що засвідчує недоліки, які не є суттєвими та потребують усунення в процесі удосконалення освітньої програми.
За критеріям 7 встановлено рівень відповідності «А».

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

- безпосередня участь в педагогічних проєктах Британської ради в Україні, МОН України, ЗВО та ЗЗСО; - активна
інтернаціоналізація; - прикладний характер; - англомовне викладання теоретичних дисциплін; - врахування
регіонального контексту і тенденцій розвитку ринку праці; - залучення стейкґолдерів до обговорення ОП на
офіційному і неформальному рівнях; - працевлаштування випускників у царині: учителювання, викладання,
управління, перекладу; - модернізація ОП на тлі змін, що відбуваються в галузі середньої та іншомовної освіти; -
нормативна розробленість і реалізація компонентів індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів; - фахово-
зорієнтована виробнича практика магістрантів (імплементація британської методики навчання іноземної мови в
рамках підготовки вчителя іноземних мов для нової української школи); - багаторічний теоретичний і практичний
досвід розробників і НПП в галузі викладання іноземних мов та методики навчання іноземних мов; - чіткість,
зрозумілість, відкритість правил прийому на навчання за ОП; - внутрішня та зовнішня академічна мобільність; -
чіткість, зрозумілість, доступність для всіх учасників освітнього процесу правил визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній / інформальній освіті; - безкоштовний доступ з усіх локацій університету до
міжнародних наукометричних баз даних та репозитарію бібліотеки; - налагоджена робота проведення контрольних
заходів та забезпечення об’єктивності їх оцінювання; правове унормування форм і методів контролю із
застосуванням дистанційних технологій навчання; - популяризація академічної доброчесності; - відповідність
академічної та професійної кваліфікації НПП цілям ОП; - систематичне рейтингування НПП; - матеріальне і
моральне заохочення викладачів до професійного вдосконалення; - потужна матеріально-технічна база; - швидкий
доступ до необхідної інформації; прозорість у представленні ОП.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

- до складу проєктної групи розробників ОП не входять роботодавці, здобувачі та випускники; - відсутність дуальної
освіти; - не поширена практика визнання результатів, отриманих під час академічної мобільності та у неформальній
/ інформальній освіті за цією ОП; - не достатнє залучення магістрантів до наукових досліджень; - поодинокі
випадки міжнародної мобільності здобувачів освіти; - відсутність модулів, тем або окремих ОК, присвячених
академічній доброчесності; - відсутність практики за ОП, що акредитується, залучення професіоналів-практиків та
експертів у галузі до аудиторних занять; - брак фактично представлених результатів обговорення Проєкту ОП;
Рекомендації щодо удосконалення: - розширити склад проєктної групи за рахунок введення представників
роботодавців, здобувачів вищої освіти та випускників; - розглянути можливість запровадження дуальної освіти; -
заохочувати магістрантів до участі у програмах академічної мобільності, проєктах неформальної / інформальної
освіти; - посилити наукову складову за ОП; - розглянути можливість запровадження практики написання
кваліфікаційної роботи; - залучати на постійній основі до освітнього процесу представників роботодавців, лекторів з
інших вітчизняних та зарубіжних освітніх закладів, наукових установ; - розмістити інформацію про результати
обговорення проєкту ОП.
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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 ОП 40196 «Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)», викладені у відомостях про
самооцінювання (ВСО) та безпосередньо в ОП (Додаток 16), чітко корелюються із місією Стратегії розвитку
Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини на 2021–2025 рр. (протокол ВР УДПУ від
25.01.2021 № 9, https://cutt.ly/AWBy6Wv), завданнями і принципами Стратегії розвитку Факультету іноземних мов
УДПУ ім. П. Тичини (протокол ВР УДПУ від 25.01.2021 № 9, https://fld.udpu.edu.ua/strategiya-rozvytku-fakultetu/),
Концепцією інтернаціоналізації УДПУ ім. П. Тичини на 2020-2025 рр. (протокол ВР УДПУ від 27.01.2020 № 8,
https://cutt.ly/HWBua7U) спрямовані на фундаментальність, гуманізацію і модернізацію освітнього процесу,
інноваційність і науковість, відповідність вітчизняному й міжнародному ринку праці, інтернаціоналізацію
освітнього простору та на формування компетентного вчителя іноземних мов і літератури. Унікальність ОП
підтверджують її прикладна орієнтація та комплексна підготовка здобувачів вищої освіти до реалізації професійних
обов’язків вчителя англійської та німецької мов закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) нової української школи
(НУШ), Родзинкою ОП є викладання навчальної дисципліни «Методика навчання англійської мови у профільній
школі» (ОК 10) саме англійською мовою, що стало результатом участі УДПУ в проєкті МОНУ та Британської Ради в
Україні «Шкільний учитель нового покоління» (наказ МОНУ від 12.08.2015 № 871, Додаток 3). Науково-
професійний вектор й унікальність ОП підтверджують концептуальні положення Статуту Уманського державного
педагогічного університету ім. П. Тичини (наказ МОНУ від 29.01.2021 № 120,
https://udpu.edu.ua/documents/doc/Нормативні%20документи%20УДПУ/
Статут%20Уманського%20державного%20 педагогічного%20університету%20імені%20Павла%20Тичини%20.pdf).
ОП, що акредитується (генезис триває з 2017 р.), є результатом саме місії (підготовка висококваліфікованого
вчителя) та завдань (підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та міжнародному
ринку праці фахівців для освітніх і наукових установ, органів державної влади і управління, підприємств всіх форм
власності за всіма рівнями вищої освіти у визначених галузях освіти відповідно до міжнародних і вітчизняних
класифікацій освіти, утвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей
(https://udpu.edu.ua/documents/doc/Нормативні%20документи
%20УДПУ/Статут%20Уманського%20державного%20педагогічного%20університету%20імені%20Павла%20Тичини
%20.pdf). Всі ці факти підтверджені під час «он-лайн»-зустрічі 1 із керівництвом УДПУ та гарантом ОП, а також в
ході співбесід з іншими фокус-групами.

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

Цілі ОП (2020) та ПРН визначено з урахуванням позицій і потреб стейкґолдерів. Під час відео-конференцій (2, 5, 7)
з'ясовано, що механізм врахування пропозицій стейкґолдерів в процесі формування ОП, її цілей та ПРН
реалізується через обговорення ОК ОП на круглих столах, тренінгах, семінарах, панельних дискусіях і конференціях
Факультету іноземних мов (ФІМ), на засіданнях кафедр: іноземних мов (КІМ); теорії та практики іноземних мов
(КТПІМ); англійської мови та методики її викладання (КАММВ), п-ли: КТПІМ від 19.12.19 №5; від 12.03.20 №8; від
21.01.21 №6 (Додаток 1). Проводяться анонімні опитування та анкетування в інформаційно-освітньому середовищі
(п-л КТПІМ від 21.01.21 №6, Додаток 1): «Якість освітніх програм та освітнього процесу»
(https://udpu.edu.ua/documents/doc/Якість%20освіти/Опитування%20стейкхолдерів/Якість%20освітніх%20програм
%20та%20освітнього%20процесу%20(2019-2020%20н.р.).pdf), «Якість надання освітніх послуг»
(https://udpu.edu.ua/documents/doc/Якість%20освіти/
Опитування%20стейкхолдерів/Якість%20надання%20освітніх%20послуг%20(2018-2019%20н.р.).pdf). На сайті ФІМ
(https://fld.udpu.edu.ua/opytuvannya-os-magistr/) у вільному доступі розташовано пул анкет, результати яких
опрацьовуються двічі на рік. Позицію роботодавців висвітлено в рецензіях на ОП: директора УЗОШ І-ІІІ ст. № 3
Пікалюк А. (https://fld.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/reczenziya_pikalyuk_2020.pdf); директора приватного
закладу «Освітній простір SOVA» Войтік О. (https://fld.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/reczenziya_vojtik_2020.pdf);
декана МДПУ ім. Б Хмельницького Коноваленко Т. (https://fld.udpu.edu.ua/wp-
content/uploads/reczenziya_konovalenko_2020.pdf) та підтверджено угодами про бази практик
(https://udpu.edu.ua/pro-universytet/dokumenty). На прохання: роботодавців в оновленій ОП (2021) виокремлено
обов’язкові ОК «Психологія профільної школи» (ОК 03; ФК 1, 4, 7; ПРН 2, 8, 9, 10), «Цивільний захист та охорона
праці в галузі» (ОК 04; ФК 1, 8; ПРН 4, 5, 8, 9); магістра Мельник І. розширено перелік НД вільного вибору (з 8 до 10
НД). Модифіковано ПРН згідно з Професійним стандартом вчителя (2020): мовна-комунікативна компетентність –
ПРН1, 3, 4; предметно-методична – ПРН2; організаційна – ПРН5; рефлексивна, педагогічне партнерство – ПРН6;
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інформаційно-цифрова – ПРН7; педагогічна – ПРН9; емоційно-етична – ПРН10; інноваційна, здатність до
навчання впродовж життя – ПРН11; оцінювально-аналітична – ПРН12 (п-ли КТПІМ від 12.03.20 №8; 21.01.21 №6,
22.04.21 №9, Додаток 1). Попри активну неформальну участь стейкґолдерів в обговореннях ОП, ЕГ звернула увагу
на те, що до складу проєктної групи ОП (2020) не входять роботодавці, випускники та здобувачі вищої освіти, як то
укладено в Р. 3 Положення про групи зі змісту та якості освіти в УДПУ ім. П. Тичини (п-л ВР УДПУ від 25.02.20,
https://udpu.edu.ua/documents/doc /Документи%20з%20організації%20освітнього%20процесу/Навчально-
методична%20 документація/Положення%20про%20групи%20зі%20змісту%20та%20якості%20освіти.pdf).

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.

Цілі ОП та ПРН визначено з урахуванням диверсифікації педагогічної діяльності, вимог НРК України,
Професійного стандарту та тенденцій розвитку: спеціальності – євроінтеграційний характер, потреба у нових
прикладних методах навчання іноземних мов у ЗЗСО (ПРН1, ПРН2, ПРН4); участь НПП і здобувачів освіти у
наукових заходах різних рівнів; ринку праці – актуальність вивчення іноземних мов у сучасному світі говорить про
затребуваність на ринку праці викладачів іноземних мов, https://studway.com.ua/obrati-specialnist/. «Он-лайн»-
зустрічі зі стейкґолдерами (5, 7, відкрита зустріч) підтвердили, що випускники цієї спеціальності дійсно затребувані
на ринку праці, оскільки мають належну ґрунтовну теоретичну та практичну іншомовну, педагогіко-психологічну та
методичну підготовку в умовах становлення нової української школи (ПРН 3, 6, 8-11). Університет постійно
відслідковує запити обласних та міських відділів освіти, бізнесу, Уманської територіальної громади, громадських
організацій, освітніх центрів і закладів освіти; регіонального контексту – підготовка фахівців для центрального
регіону України; рівновіддаленість УДПУ від усіх областей України робить ЗВО популярним для абітурієнтів і
конкурентноздатним для інших ЗВО; з огляду на регіональний контекст розширено тематику комунікативних
проєктів англомовних навчальних дисциплін за рахунок введення тем локального й регіонального спрямування. В
процесі укладання ОП враховано досвід аналогічних вітчизняних програм Київського міжнародного університету,
Ізмаїльського державного педагогічного університету (ОК 04, 08, 09, 10, 12). В ОК 10 впроваджено результати участі
НПП УДПУ в проєкті Британської ради в Україні «Шкільний учитель нового покоління» (наказ МОНУ від
12.08.2015 № 871, Додаток 3, звіт Алана С. Макензі від 21.06.2019, Додаток 2) та програмі «Розвиток лідерського
потенціалу університетів України» (https://cutt.ly/YEiAISc). З метою удосконалення ОП розробники враховують
досвід здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників (НПП), отриманий в проєктах міжнародної
академічної мобільності та під час підвищення кваліфікації (стажування) НПП за кордоном
(https://fld.udpu.edu.ua/sertyfikaty/; Додатки 4-5).

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

За спеціальністю 014 «Середня освіта» для другого (магістерського) рівня освіти Стандарт вищої освіти є відсутнім.
ОП «Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))» і навчальний план підготовки фахівців узгоджено з
вимогами Національної рамки кваліфікацій (НРК) для 7-го кваліфікаційного рівня, ОС «магістр». Визначені в ОП
«Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))» програмні результати навчання відбивають
дескриптори НРК: знання (ПРН 1, 4, 9, 10); уміння/ навички (ПРН3, 5, 6, 7, 8, 12); автономність і відповідальність
(ПРН 1, 2, 11). В ОП (2020) виокремлено загальні та фахові компетентності, але не сформовану інтегральну
компетентність, як пропонується у НРК.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Своєрідність – можливість виконання педагогічних проєктів за участі Британської ради в Україні, МОН України,
ЗВО та ЗЗСО, її активна інтернаціоналізаціія; унікальність – прикладний характер (комплексна підготовка
здобувачів вищої освіти до реалізації професійних обов’язків вчителя англійської та німецької мов ЗЗСО);
викладання навчальної дисципліни «Методика навчання англійської мови у профільній школі» англійською мовою
в межах проєкту Британської Ради в Україні та становлення нової української школи; відповідність суспільній місії,
стратегії та завданням УДПУ ім. П. Тичини; врахування регіонального контексту і тенденціій розвитку ринку праці;
стейкґолдери систематично залучаються до обговорення ОП з огляду на тенденції розвитку регіонального ринку
праці під час офіційних і неформальних зустрічей; можливості працевлаштування випускників розширені за
рахунок дисциплін вільного вибору, що уможливлює здобувачам окреслити індивідуальну освітню траєкторію,
визначити галузі працевлаштування: учительську, освітню, науково-методичну, управлінську, перекладацьку тощо.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

В ОП (2020) не виокремлено інтегральну компетентність як узагальнений опис 7-го кваліфікаційного рівня, який
виражає основні компетентністні характеристики рівня щодо навчання на другому (магістерському) рівні вищої
освіти. До складу проєктної групи розробників ОП не входять всі групи стейкґолдерів (здобувачі, роботодавці,
випускники). Рекомендації щодо удосконалення: сформулювати інтегральну компетентність для цієї ОП відповідно
до 7-го кваліфікаційного рівня НРК; розширити склад проєктної групи за рахунок введення представників
роботодавців, здобувачів вищої освіти та випускників.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП відповідає визначеному критерію, усунення зазначених вище слабких сторін (відсутність інтегральної
компетентності; відсутність у складі проєктної групи всіх стейкґолдерів) має сприяти більш ефективному
досягненню заявлених цілей та програмних результатів навчання – підготовка компетентного конкурентоздатного
професіонала – вчителя англійської та німецької мов.

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).

Працюючи з наданими УДПУ документами, ЕГ відзначила, що на етапі планування ОП (2020) її розробники
відштовхувалися від вимог чинного законодавства у сфері вищої освіти, зокрема НРК до 7-го рівня вищої освіти
(оскільки Стандарт вищої освіти за цією спеціальністю є відсутнім) і внутрішньої нормативної бази
(https://udpu.edu.ua/pro-universytet/dokumenty). Зустрічі з адміністрацією й НПП підтвердили практику
модернізації ОП відповідно до змін законодавства в освітній галузі. Загальний обсяг ОП дорівнює 90 кредитів ЄКТС,
з них: обсяг обов’язкових компонентів циклу загальної підготовки – 12 ЄКТС (13,3 %), обсяг обов’язкових
компонентів циклу професійної підготовки – 36 ЄКТС (40 %); обсяг вибіркових компонентів – 24 ЄКТС (26,7 %);
частка практичної підготовки дорівнює 15 ЄКТС (16,7%); атестація – 3 ЄКТС (3,3%).

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

ОП, що акредитується має чітку структуру, оприявлену відповідною структурно-логічною схемою
(https://fld.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/opp-serednya-osvita-mova-i-literatura-anglijska-nimeczka.pdf), чисто
технічно у схемі переплутані номери ОК (08, 09, 10, 12), але послідовність вивчення дисциплін є логічною. Зміст ОП
містить теоретичну (ОК 01, 03, 06, 11, 13); практично-професійну (ОК 02, 05, 07, 08, 09, 10, 12, П.01) та науково-
дослідницьку підготовку (ОК 04). Підготовка за ОП передбачає послідовність в опануванні ОК і здобуття
відповідних результатів навчання, що вінчається отриманням диплома магістра середньої освіти з професійною
кваліфікацією: вчитель англійської та німецької мов та можливістю працевлаштування в системі освіти України або
продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (п. 4 ОП, https://fld.udpu.edu.ua/wp-
content/uploads/opp-serednya-osvita-mova-i-literatura-anglijska-nimeczka.pdf).

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

Зміст ОП «Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))» відповідає предметній області спеціальності
014 «Середня освіта», спеціалізації 014.021 «Середня освіта. Англійська мова і література» і складається із трьох
аспектів: теоретичний (ОК 01, 03, 06, 11, 13); практично-професійний (ОК 02, 05, 07, 08, 09, 10, 12, П.01) та науково-
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дослідницький (ОК 04). Теоретичний зміст предметної області відображено в Циклі загальної підготовки
(«Педагогіка профільної школи», «Загальна педагогіка», «Методи лінгвістичних досліджень») і вибіркових
компонентах («Філософія та соціологія освіти», «Психологія профільної школи», «Основи комунікативної
лінгвістики», «Соіолінгвістика», «Корпусна лінгвістика»), а практичний – у Циклі професійної підготовки
(«Практичний курс англійської мови», «Практичний курс німецької мови», «Методика навчання англійської мови у
профільній школі», «Методика навчання другої іноземної мови у профільній школі», виробнича практика). ОП
спрямована на досягнення здобувачами загальних і фахових компетентностей та ПРН, що передбачають
формування й розвиток загальнопедагогічної, комунікативної та методичної компетентностей здобувачів вищої
освіти до реалізації професійних функцій вчителя англійської та німецької мов.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії на рівні магістерської ОП включає такі компоненти: 1) розроблений
механізм навчання за індивідуальним навчальним планом / індивідуальним графіком; 2) вибірковий блок
дисциплін (https://fld.udpu.edu.ua/os-magistr-2/). Здійснення індивідуальної освітньої траєкторії регламентують:
Положення про організацію освітнього процесу в УДПУ ім. П. Тичини (https://cutt.ly/UWCcdYs), Положення про
дисципліни вільного вибору студентів в УДПУ ім. П. Тичини (протокол ВР УДПУ від 27.01.2020 № 8,
https://cutt.ly/bWCcOB8), Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачами вищої
освіти УПДУ ім. П. Тичини
(https://udpu.edu.ua/documents/doc/Документи%20з%20організації%20освітнього%20процесу/Навчально-
методична%20документація/Положення%20про%20порядок%20реалізації%
20права%20на%20академічну%20мобільність%20здобувачів%20вищої%20освіти.pdf), відповідно до яких обсяг
навчальних дисциплін (НД) за вільним вибором становить не менш, як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС,
передбачених для цього рівня вищої освіти. Докладний порядок формування і вибору вибіркових навчальних
дисциплін викладено у розділі 2 відповідного Положення (https://cutt.ly/bWCcOB8), що було підтверджено фокус-
групами. Інформування ро вибіркові НД здійснюється через офіційний сайт УДПУ та ФІМ, на кафедрах і
безпосередньо через зустрічі з НПП, які викладають ці дисципліни. В ОП та навчальному плані на дисципліни
вільного вибору студентів відведено 24 ЄКТС, що становить 26,7% від загальної кількості кредитів. Під час аналізу
ЕГ констатувала, що у навчальному плані виокремлено 8 НД вільного вибору студента, а загальна кількість таких
НД, визначених кафедрами, дорівнює 10 (https://fld.udpu.edu.ua/os-magistr-2/). З точки зору ЕГ кількість
запропонованих НД для вільного вибору є замалою. У нормативних документах чітко прописано алгоритм
формування індивідуальної освітньої траєкторії, укладання індивідуального плану студента та затвердження
індивідуального графіка навчання. Здобувачі під час «он-лайн»-зустрічі 3 підтвердили, що ознайомлені з
процедурами вибору дисциплін і навчаються за індивідуальними навчальними планами. Приклади таких планів
надано ЕГ (Блашкун Я.; Гончаренко В.; Бутулінська Н.; Малахатько Л., Додатки 6-9). ЕГ пояснили, що
відпрацювання навчальних занять за індивідуальним графіком можливе у години консультацій викладачів.

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

Педагогічна практика в УДПУ органічно поєднується з вивченням педагогічних, психологічних та мовних
дисциплін. В процесі підготовки до пробних і залікових занять, позакласних заходів, здобувачі вищої освіти
керуються установками, отриманими під час вивчення курсів методик профілюючих дисциплін. Методистами
кафедр проводиться систематична і послідовна робота із забезпечення здобувачів вищої освіти необхідною
методичною літературою з фахових дисциплін. Перед проходженням практики здобувачами денної форми навчання
освітнього ступеня «магістр» передбачено проведення настановчих конференцій, після закінчення практики –
звітних конференцій – заслуховування звітів керівників груп, старост груп та студентів. Виробнича практика є
обов’язковим ОК (П01) практичної складової навчального плану та ОП (Положення про організацію практик в
УДПУ ім. П. Тичини (денної та заочної форми навчання), протокол ВР УДПУ від 26.01.2021 № 10,
https://cutt.ly/NWX8gg3). Основним нормативним та навчально-методичним документом є програма практики. Для
цієї ОП розроблено Наскрізну програму практики (Додаток 10) і Робочі програми практик: з англійської та
німецької мови (Додатки 11-12). В ОП передбачено 15 ЄКТС виробничої практики (https://fld.udpu.edu.ua/wp-
content/uploads/opp-serednya-osvita-mova-i-literatura-anglijska-nimeczka.pdf). Практика забезпечує поєднання
теоретичної підготовки майбутніх учителів англійської та німецької мов з їх практичною діяльністю у закладах
освіти і сприяє формуванню ПРН 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11. Результати виробничої практики узагальнюються у звітній
документації, передбаченій Положенням про організацію практик в УДПУ ім. П. Тичини (https://cutt.ly/NWX8gg3).
Здобувачі вищої освіти звітують про виконання програми та індивідуального завдання. Приклади звітної
документації та відгуки керівників практик надано на запит ЕГ (Додаток 13). За словами НПП та гаранта на
прохання роботодавців виробничу практику розподілено за семестрами (І – виробнича практика з німецької мови;
ІІ – виробнича практика з англійської мови) для її ефективного проходження (у навчальному плані цього не
відображено). На сайті ФІМ у розділі «Навчально-виробничі практики» висвітлено вичерпну інформацію щодо
такої діяльності: програми, графіки, настановчі та звітні конференції (https://fld.udpu.edu.ua/navchannya-
3/navchalno-vyrobnychi-praktyky/).
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6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

Soft skills становлять групу функціональних компетентностей, що формуються в процесі безпосередньої, прикладної,
контактної взаємодії з оточенням. До незаперечних переваг ОП відносимо її гуманітарну, соціальну та
комунікативну спрямованість. Соціальні навички на факультеті іноземних мов формуються як в ході освітнього
процесу, так і виховної роботи. Вони зумовлені мовною специфікою ФІМ, що вбачається у вивченні та відтворенні
національних традицій країн, мови яких вивчаються. Реалізації цього завдання та розвитку соціальних навичок
сприяє діяльність студій і клубів за інтересами: студія «Міжнародна освіта», ФАНТІК-клуб, студентський хор
«Carmina Mundi», народний аматорський хореографічний колектив профспілок України «Inspiration», «English
speaking club» (https://fld.udpu.edu.ua/studiji-dozvillya/). Під час «он-лайн»-зустрічей із здобувачами та
представниками студентського самоврядування підтверджено той факт, що студенти активно і з задоволенням
беруть участь у цих заходах відповідно до розробленого ФІМ Плану виховної роботи на поточний навчальний рік
(https://fld.udpu.edu.ua/plan-vyhovnoyi-roboty-fakultetu-inozemnyh-mov-na-2021-2022-n-r/). На факультеті працюють
курси іноземних мов, де студенти мають можливість удосконалити свій рівень володіння мовою та скласти
сертифікаційні іспити. Про життя ФІМ можна дізнатися зі сторінки https://fld.udpu.edu.ua/fotogalereya/.
Формуванню Soft skills сприяє й залучення здобувачів до роботи у наукових гуртках, їхня активна участь в
олімпіадах (https://fld.udpu.edu.ua/?s=Олімпіади), міжнародних проєктах (https://fld.udpu.edu.ua/?s=проекти),
заходах Уманської територіальної громади, виховних заходах у ЗЗСО тощо. Під час відкритої зустрічі зроблено
акцент на тому, що академічний персонал і здобувачів вищої освіти об’єднує командний дух, що підтверджує
сформованість головних соціальних навичок (комунікація, робота в команді, тайм-менеджмент).

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

ОП (2020) розроблено за відсутності на той час відповідного професійного стандарту. У 2021 р. проєктною групою на
підставі затвердженого Професійного стандарту (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України від 23.12.2020 № 2736) проведено компаративний аналіз визначених в ОП компетентностей
та уточнено їхню відповідність з переліком трудових функцій Професійного стандарту, що втілює сучасний підхід
НУШ до визначення переліку та опису загальних і професійних компетентностей вчителя.

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.

Загальний обсяг ОП дорівнює 90 кредитам ЄКТС, з них: обсяг обов’язкових компонентів циклу загальної підготовки
– 12 ЄКТС (13,3 %), обсяг обов’язкових компонентів циклу професійної підготовки – 36 ЄКТС (40 %); обсяг
вибіркових компонентів – 24 ЄКТС (26,7 %); частка практичної підготовки дорівнює 15 ЄКТС (16,7%); атестація – 3
ЄКТС (3,3%). На думку ЕГ освітня програма є збалансованою й реалістично відбиває фактичне навантаження
здобувачів, сприяє досягненню цілей та ПРН. В УДПУ проводяться опитування щодо фактичного навантаження
здобувача (питання 9 Узагальнених результатів опитування здобувачів ОС «Магістр» в анкеті «Якість освітніх
програм та освітнього процесу»
(https://udpu.edu.ua/documents/doc/Якість%20освіти/Опитування%20стейкхолдерів/Якість%20освітніх%20програм
%20та%20освітнього%20процесу%20(2019-2020%20н.р.).pdf).

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.

Дуальна освіта на даній ОП не застосовується.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Чутливість розробників ОП до змін, що відбуваються в галузі середньої та іншомовної освіти, що транслюється в
модернізацію ОП; нормативна розробленість і реалізація компонентів індивідуальної освітньої траєкторії; фахово-
зорієнтована виробнича практика магістрантів (зокрема, імплементація британської методики навчання іноземної
мови в рамках підготовки вчителя іноземних мов для нової української школи); багаторічний теоретичний і
практичний досвід розробників і НПП в галузі викладання іноземних мов та методики навчання іноземних мов.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.

Відсутність дуальної освіти. Відсутність проведення анкетування за конкретною ОП. Рекомендації щодо
удосконалення: продовжити розроблення механізму запровадження й організації дуальної форми навчання,
зважаючи на профіль ОП, нормативну базу, розроблену УДПУ; провести опитування/анкетування здобувачів вищої
освіти щодо задоволеністю ОП, яка акредитується.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОП відповідає рівню В за критерієм 2 та вимогам чинного законодавства в галузі вищої освіти. Водночас ЕГ
рекомендує, розглянути можливість покрокового імплементування принципів дуальної освіти, оскільки більше
половини здобувачів ОП поєднують роботу і навчання. Доцільно проводити опитування/анкетування здобувачів
вищої освіти щодо задоволеністю освітнім процесом за конкретною ОП.

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.

Аналіз основних положень, умов, правил прийому на навчання та вимог до вступників на другий (магістерський)
рівень вищої освіти, які оприлюднено на сайті УДПУ (https://udpu.edu.ua/vstup/pravyla-pryiomu), дозволив ЕГ дійти
висновків, що правила вступу на ОП є чіткими і зрозумілими, та не містять дискримінаційних положень.

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

Абітурієнти ОП, що акредитується, вступали на другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідно до Умов
прийому до ЗВО у 2020 році (https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2020/umovi-prijomu-do-
vishih-navchalnih-zakladiv-v-2020-roci), а також Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини в 2020 році
(https://udpu.edu.ua/documents/doc/Правила%20прийому/2020/1%20Пpaвилa%20прийому%02020%20(зі%20зміна
ми)%20.pdf) та додатків до них: Додаток 1
(https://udpu.edu.ua/documents/doc/Правила%20прийому/2020/Додаток%2001%20Перелік%0спеціальностей%20(
Освітніх%20прорам)%20.pdf), Додаток 4
(https://udpu.edu.ua/documents/doc/Правила%20прийому/2020/Додаток%2004%20Перелік%20спеціальностей%20
(освітніх%20програм)%20ОС%20Магістр.pdf), наказу Міністерства освіти і науки України від 17.09.2019 № 1201
«Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра (ОКР
спеціаліста) за предметною спеціальністю 014.02 «Середня освіта. Мова та література (із зазначенням мови)», за
якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення»,», зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 30.09.2019 за № 1064/34035
(https://udpu.edu.ua/documents/doc/Правила%20прийому/2020/Додаток%2002%20Перелiк%20наказiв%20МОНУ%
20щодо%20розмiщення%20державного%20замовлення.pdf). Необхідними передумовами вступу на ОП «Середня
освіта (Мова і література (англійська , німецька) спеціальності 014.021 «Середня освіта. Англійська мова і
література» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» є наявність ступеню бакалавра або магістра, а також складання
вступного іспиту з іноземної мови і фахового вступного випробування, складеного у рік вступу, з навчальної
дисципліни «Методика викладання англійської та німецької мов». Програми вступних випробувань для вступу на
ОП із підготовки магістра викладені у відкритому доступі на офіційному веб-сайті ФІМ УДПУ
(https://fld.udpu.edu.ua/prohramy-vstupnyh-vyprobuvan/) Конкурсний бал розраховується як сума балів за фахового
вступного випробування, іспиту з іноземної мови та середнього балу додатка до документа про попередню освіту (за
шкалою від 100 до 200 балів) на загальних підставах за рейтингом (Розділ VII, п. 7.8, пп. 8), с. 37 Правил прийому на
навчання для здобуття вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини в
2020 році,
https://udpu.edu.ua/documents/doc/Правила%20прийому/2020/1%20Пpaвилa%20прийому%02020%20(зі%20зміна
ми)%20.pdf).
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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.

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час внутрішньої та зовнішньої
академічної мобільності, регламентуються «Положенням про організацію освітнього процесу в УДПУ ім. П.
Тичини»
(https://udpu.edu.ua/documents/doc/Документи%20з%20організації%20освітнього%20процесу/Навчально-
методична%20документація/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу.pdf), «Положенням про
порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці» (https://cutt.ly/BW10HPt),
«Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачами вищої освіти»
(https://cutt.ly/lW12wbD; https://cutt.ly/lW9bNrN). Академічна мобільність здобувача освіти в УДПУ імені Павла
Тичини забезпечується можливістю паралельного навчання за різними програмами. Актуальна інформація
оприлюднена на офіційному сайті університету у рубриці «Міжнародна співпраця» (https://cutt.ly/pEqXd2a). Під час
зустрічей з ЕГ всі учасники підтвердили інформацію, надану у Відомостях СО, а також чіткість та зрозумілість, а
також доступність правил визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної
мобільності. ЕГ встановлено відповідність зазначених правил вимогам чинної нормативно-правової та законодавчої
бази. Перезарахування навчальних досягнень, отриманих в інших ЗВО, здійснюється за відповідними процедурами
та на основі документів ЄКТС: академічної довідки (виписки навчальних досягнень); аплікаційної форми здобувача
(заяви-анкети); додатку до диплома; угоди про навчання; угоди про практичну підготовку та зобов’язання про
якість.

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

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регулює Тимчасовий порядок визнання
результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті в УДПУ ім. П. Тичини (протокол ВР УДПУ
від 25.02.2020 № 9, https://cutt.ly/LW9mt4d). Визнання результатів, отриманих у неформальній освіті, поширюється
лише на нормативні дисципліни ОП і проводиться у семестрі, що передує семестру, в якому передбачено вивчення
цієї дисципліни. Валідація результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, передбачає чітко
структурований процес, який починається із заяви здобувача з проханням про визнання результатів навчання,
набутих у неформальній освіті, і завершується оцінюванням протоколом предметної комісії факультету, у якому
міститься висновок для деканату стосовно визнання, чи невизнання результатів навчання, отриманих під час
неформальної освіти. Під час зустрічей з ЕГ представники академічної спільноти підтвердили той факт, що такої
практики визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, за цією ОП не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання за ОП є чіткими та зрозумілими, щорічно оновлюються та вчасно оприлюднюються
на офіційному веб-сайті УДПУ ім. П. Тичини; правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО,
зокрема під час внутрішньої та зовнішньої академічної мобільності, визначаються в нормативних документах як
доступні для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти; правила визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній / інформальній освіті, є чіткими та зрозумілими, доступними для всіх учасників
освітнього процесу.

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

Попри налагодженість, доступність, зрозумілість та чіткість механізмів визнання результатів, отриманих під час
академічної мобільності та у неформальній / інформальній освіті, наразі за даною ОП ця практика є не досить
поширеною. Рекомендації щодо удосконалення: заохочувати здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
брати участь у програмах академічної мобільності, проєктах неформальної / інформальної освіти, шляхом
удосконалення підходів щодо надання консультативної підтримки на всіх етапах, що значною мірою посилить
якість даної ОП в контексті інтеграційного процесу в сфері вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 3.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Враховуючи сильні та слабкі сторони, а також рекомендації щодо удосконалення ОП у контексті популяризації й
активного залучення здобувачів до участі у програмах академічної мобільності і проєктах неформальної /
інформальної освіти, ЕГ дійшла висновку, що ОП загалом відповідає вимогам Критерію 3, а виявлені недоліки не є
суттєвими.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі
цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи.

Форми та методи навчання і викладання корелюють з цілями та ПРН за ОП, задовольняють вимоги
студентоцентрованого підходу. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій та використання
прикладних програм програмування сприяють підготовці висококваліфікованих та конкурентноспроможних
вчителів англійської та німецької мов. Широке використання НПП частково-пошукових методів, пояснювально-
ілюстративних методів, рефлексивних методів, інтерактивних методів, що сприяють вивченню теоретичного
матеріалу “від практики до теорії” та формуванню не тільки професійних компетентностей, а й розвитку соціальних
навичок. НПП мають свободу щодо вибору методів навчання, що продемонстровано у силабусах освітніх
компонентів. Під час роботи ЕГ з'ясовано, що методи було пристосовано до умов дистанційного навчання,
розширено практику використання ІКТ. З метою забезпечення зворотного зв’язку, встановлення ступеня
відповідності форм, методів навчання та викладання принципам студентоцентрованого підходу в навчанні та
академічної свободи на ФІМ проводиться анкетування «Визначення ступеня відповідності форм, методів навчання
та викладання принципам студентоцентрованого підходу та академічної свободи»
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7ciydnly_PppXB7hxReNyZNaJ4CeAy9Ti0vlF4_eJKdVz7Q/viewform)
Використання сучасних методик, методів та форм навчання і викладання підтвердилось на «он-лайн»-зустрічах з
фокус-групами (3, 7). Здобувачі освіти надавали приклади методів, які їм найбільше імпонують. Випускники –
приклади методів, які вони самі застосовують в своїй викладацькій діяльності (що підтвердило інформацію,
заявлену в ВСО). Форми навчання, які використовуються в освітньому процесі за цією ОП, сприяють академічній
свободі здобувачів освіти. На «он-лайн»-зустрічах з адміністративним персоналом і допоміжними підрозділами
з'ясовано, що здобувачі, які навчаються за індивідуальним планом, можуть при змозі відвідувати навчальні заняття,
а не тільки працювати з викладачами в часи консультацій. Це також підтверджено і здобувачами освіти, які
поєднують навчання з роботою. Приклади таких планів надано ЕГ (Додатки 6-9). Принципи академічної свободи
чітко розкриті в «Положенні про організацію освітнього процесу» (https://udpu.edu.ua/documents/doc/). Академічна
свобода забезпечується вільним вибором навчальних дисциплін (https://udpu.edu.ua/documents/doc/), академічною
мобільністю (3 здобувачів навчаються за двома ОП, 11 здобувачів поєднують навчання та професійну діяльність), та
можливістю обирати самостійно базу практики (https://udpu.edu.ua/documents/doc).

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).

Інформування здобувачів ОП про освітній процес є повним і своєчасним. ОП, робочі програми навчальних
дисциплін та силабуси розташовані у вільному доступі на сайті ФІМ (https://fld.udpu.edu.ua/opp-serednya-osvita-
mova-i-literatura-anglijska-nimeczka-2/). Силабуси чітко прописані, гарно структуровані, логічні, надають повну
інформацію про навчальну дисципліну. В силабусах міститься інформація щодо цілей, змісту, програмних
результатів навчання та види і способи контролю. Критерії оцінювання результатів навчання детально виписані в
робочих програмах навчальних дисциплін. Напередодні виробничої практики здобувачам освіти проводиться
настановча конференція (оголошення висвітлюється на сайті ФІМ), в рамках якої підкреслюється важливість
практики для професійного становлення майбутніх фахівців, особливості проходження практики (програма,
терміни, звітна документація) та надається можливість познайомитись з керівниками груп та методистами. Про
конференцію повідомляється у ВСО, а відеозапис конференції можна знайти на сайті факультету за посиланням
https://fld.udpu.edu.ua/vyrobnycha-praktyka-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-1-kursu-os-magistr-fakultetu-inozemnyh-mov/
Під час зустрічей з ЕГ здобувачі підтвердили, що НПП доводять усю необхідну інформацію під час першого заняття
кожного окремого курсу. Перешкод для отримання згадуваної інформації немає, вона вичерпна, доступна та
зрозуміла.
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3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

ОП позиціонується в відомостях про самооцінювання як професійна, а не наукова. Саме тому здобувачі не
виконують магістерську роботу. Проте, під час освітнього процесу здобувачі освіти мають можливість брати участь в
студентських проблемних групах, що функціонують в рамках роботи кафедр. Метою цих груп є “ознайомлення із
проблематикою науки, глибше вивчення окремих питань цієї науки, опанування принципів, методів, прийомів
ведення наукової роботи, формування у здобувачів вищої освіти основних навичок, необхідних для подальшої
самостійної роботи”. (https://fld.udpu.edu.ua/studentske-zhyttya/studentska-naukova-diyalnist/). Під час зустрічі з
академічним персоналом з'ясовано, що проблемні групи зустрічаються кожні два тижні та присвячені обговоренню і
вивченню певних теоретичних та практичних питань залежно від інтересів членів групи. ОК 03, 04, 05, 10, 11
(«Порівняльна педагогіка», «Методи лінгвістичних досліджень», «Технології E-Learning», «Методика навчання
англійської мови у профільній школі». «Англійська діалектологія») передбачають виконання дослідницьких
завдань. Здобувачі освіти працюють над дослідницькими проєктами в рамках тематичних блоків певних дисциплін
(наприклад, з навчальної дисципліни “Методи лінгвістичних досліджень”), готують реферати , доповідають на
конференціях. Здобувачі ОП є членами Студентського наукового товариства університету (2 здобувачів)
(https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/POLOZhENNYa-STUDENTSKOHO-NAUKOVOHO-
TOVARYSTVA.pdf). За результатами «он-лайн»-спілкування з академічним персоналом, з представниками
студентського самоврядування та з адміністративним персоналом і допоміжними підрозділами з'ясовано, що
студенти та викладачі мають безкоштовний доступ з усіх локацій університету до міжнародних наукометричних баз
даних (Scopus, Web of Science) та до репозитарію бібліотеки.

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

Зміст освіти оновлюється відповідно до сучасних практик у педагогіці та методиці. Під час ознайомлення з ВСО, а
також у ході зустрічей із НПП, ЕГ встановлено, що викладачі активно займаються науковою роботою, публікують
результати своїх наукових розвідок, беруть участь у науково-практичних конференціях, виступають організаторами
міжнародних та всеукраїнських конференцій на базі УДПУ, долучаються до реалізації національних і міжнародних
проєктів. Наприклад участь розробників ОП (Гембарук А. С.) в проєкті МОНУ та Британської Ради «Шкільний
учитель нового покоління» (наказ МОНУ від 12.08.2015 № 871, Додаток 3) сприяла оновленню навчально-
методичної бази (підручники), методів навчання та викладання, імплементації кращих практик в освітній процес
університету (звіт Алана С. Макензі від 21.06.2019, Додаток 2). ЕГ встановлено, що зміст ОК оновлюється за рахунок
стажування НПП у провідних університетах України та за кордоном (https://fld.udpu.edu.ua/sertyfikaty/). На ОП є
авторська програма, що входить до обов'язкових дисциплін та розроблена на основі сучасних практик та
нормативних документів у сфері сучасної педагогіки (https://fld.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/sylabus-pedagog-
psh-151-2020.pdf). Осучаснення програми засвідчено на зустрічі з НПП Коберником О.М. (розробником курсу). За
посиланням https://udpu.edu.ua/navchannia/osvitni-prohramy/48810 можна ознайомитися з подібними ОП минулих
років (починаючи з 2018 р.) та прослідити розвиток і оновлення змісту освіти у галузі методики викладання
іноземних мов, зокрема англійської та німецької.

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

Інтернаціоналізацію діяльності Університету та міжнародну співпрацю визначено як один із пріоритетних
стратегічних напрямків розвитку згідно зі Стратегією розвитку Уманського державного педагогічного університету
ім. П. Тичини на 2021–2025 рр. (протокол ВР УДПУ від 25.01.2021 № 9, https://cutt.ly/AWBy6Wv), завданнями і
принципами Стратегії розвитку Факультету іноземних мов УДПУ ім. П. Тичини (протокол ВР УДПУ від 25.01.2021
№ 9, https://fld.udpu.edu.ua/strategiya-rozvytku-fakultetu/), Концепцією інтернаціоналізації УДПУ ім. П. Тичини на
2020-2025 рр., (протокол ВР УДПУ від 27.01.2020 № 8, https://cutt.ly/HWBua7U). ЕГ для ознайомлення надано
підтверджуючі документи про стажування викладачів і здобувачів за кордоном (Додатки 4-5). ЕГ ознайомилась із
переліком міжнародних проєктів УДПУ (https://udpu.edu.ua/mizhnarodne-spivrobitnytstvo/aktualni-proekty) Згідно з
експертним аналізом змісту навчання та відомостей про самооцінювання, можна побачити, що при оновленні змісту
ОК, відбувається періодичне оновлення списку літератури (додаткової, не основної). Результатом участі в проєкті
Британської ради та МОН України, підвищення кваліфікації НПП (https://fld.udpu.edu.ua/sertyfikaty/) та їхньої
наукової діяльності є оновлення методів навчання і викладання, методів контролю, критеріїв оцінювання
(підтверджено в процесі спілкування з різними фокус-групами, в тому числі з представниками від роботодавців).
Відповідно до Концепції інтернаціоналізації університету на 2020-2025 рр (https://udpu.edu.ua/documents/doc/)
освітній процес спрямовано на створення позитивного іміджу УДПУ за кордоном, на плідну співпрацю з ЗВО інших
країн (https://fld.udpu.edu.ua/mizhnarodna-spivpraczya-fakultetu/). НПП активно беруть участь в Міжнародних
науково-практичних конференціях (засвідчено на зустрічах з фокус-групами) та проєктах
(https://fld.udpu.edu.ua/nashi-internaczionalni-proyekty-tam-mizhnarodni-asocziacziyi/).Доходимо висновку, що в
УДПУ створено умови для реалізації потенціалу ОП в контексті інтернаціоналізації освітньо-наукової діяльності. ОП
має потенціал для ширшого залучення здобувачів освіти до програм міжнародної академічної мобільності, що
значно збагатило б їхній освітній досвід.
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Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Цілі ОП чітко корелюють зі Стратегією розвитку Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини
на 2021–2025 рр., завданнями і принципами Стратегії розвитку Факультету іноземних мов УДПУ ім. П. Тичини,
Концепцією інтернаціоналізації УДПУ ім. П. Тичини на 2020-2025 рр. та спрямовані на інтернаціоналізацію
діяльності закладу вищої освіти; використання інноваційних форм та методів навчання, що корелюють з цілями та
ПРН за ОП, задовольняють вимоги студентоцентрованого підходу, сприяють формуванню професійних
компетентностей і розвитку соціальних навичок; форми і методи пристосовано до умов дистанційного навчання;
імплементація новітніх підходів до навчання за програмою, розробленою Британською радою та МОН України
“Вчитель нового покоління”; впровадження авторських програм в освітній процес; організовано систематичну
роботу з оновлення та вдосконалення змістового наповнення ОК на основі сучасних практик у педагогіці та методиці
та тенденцій ринку праці; до ОК розроблено структуровані та змістовні силабуси і робочі навчальні програми, у яких
міститься вичерпна інформація щодо цілей, змісту, програмних результатів навчання, порядку та критеріїв
оцінювання; робота студентських проблемних груп; безкоштовний доступ з усіх локацій університету до
міжнародних наукометричних баз даних та репозитарію бібліотеки.

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

Наукова складова, оскільки написання наукових робіт буде корисним здобувачам ОП для переходу на третій
(освітньо-науковий )рівень вищої освіти. ОП має великий потенціал для залучення здобувачів вищої освіти до
програм міжнародної академічної мобільності, проте наразі ця практика на ОП, що акредитується, є не досить
поширеною і характеризується поодинокими випадками. Рекомендації щодо удосконалення: посилити наукову
складову за ОП; розглянути можливість запровадження практики написання кваліфікаційної роботи; заохочувати
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти брати участь у програмах академічної мобільності.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Освітня програма та діяльність за цією ОП загалом відповідають критерію. Оскільки для спеціальності ще не
розроблено Стандарту вищої освіти, а акредитована ОП є професійною, не науковою, значені вище слабкі сторони
не перешкоджають досягненню заявлених цілей та програмних результатів навчання.

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

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

ОП передбачає такі форми контролю, як: поточний, модульний, підсумковий і діагностичний контроль. Мета
поточного контролю полягає у перевірці рівня підготовки здобувача вищої освіти до виконання певного виду
діяльності, здійснюється безпосередньо під час проведення практичних і семінарських занять. Модульний контроль
проводиться НПП після вивчення програмного матеріалу кожного змістового модуля навчальної дисципліни.
Необхідна форма модульного та поточного контролю визначається викладачем та оголошується заздалегідь.
Підсумковий контроль має на меті оцінювання результатів навчання на окремих його етапах та результатів
реалізації усієї ОП. Форма проведення підсумкового контролю визначається кафедрою та чітко відображена у
навчальній робочій програмі дисципліни та силабусі, що є у вільному доступі на сайті факультету
(https://dls.udpu.edu.ua/), окремо інформація подається НПП безпосередньо під час вступного заняття певного ОК.
Особливою формою контролю є діагностичний контроль, який проводиться у формі вихідного контролю із
дисципліни та ректорських контрольних робіт. Специфіка проведення контрольних заходів регулюється
Положенням про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/NWEGrQN), Положенням про європейську
кредитно-трансферну систему навчання (https://cutt.ly/8WEJbjL), Положенням про порядок створення та
організацію роботи Екзаменаційної комісії (https://cutt.ly/fWEGWdm), Положенням про організацію практик
(https://cutt.ly/eWEHzlb), Положенням про самостійну роботу здобувачів вищої освіти (https://cutt.ly/XWRzIY5). Для
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оцінювання здобувачів використовується національна система та шкала ECTS. Критерії оцінювання та форми
контролю оприлюднюються заздалегідь, про що неодноразово зазначали під час зустрічей як здобувачі, так і НПП.
Процедура проведення контрольних заходів є чіткою, зрозумілою та дозволяє зробити об’єктивну оцінку рівня
знань.

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

Стандарт вищої освіти зі спеціальності не є затвердженим. Відповідно до ОП атестація здобувачів вищої освіти
проводиться у формі комплексного кваліфікаційного екзамену та випускного екзамену з німецької мови та
методики її навчання. Програма атестації регулюється Положенням про організацію освітнього процесу
(https://cutt.ly/NWEGrQN), Положенням про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії
(https://cutt.ly/fWEGWdm), Положенням про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
(https://cutt.ly/2WEHks1), Положенням про організацію практик (https://cutt.ly/eWEHzlb), затверджується в
установленому порядку та є доступною для всіх учасників освітнього процесу (https://dls.udpu.edu.ua/). Положення
про організацію освітнього процесу (Розділ VII) передбачає написання випускної кваліфікаційної роботи, проте на
ОП цей вид контролю не застосовується. Гарант позиціонує освітню програму як освітньо-професійну, та за умови
відсутності Стандарту вищої освітипояснює вибір форм атестації як найкращий для перевіри сформованої
професійної компетентності вчителя ЗЗСО.

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 є досить чіткими, зрозумілими та є доступними для всіх учасників
освітнього процесу. Об’єктивність екзаменаторів регулюється Положенням про порядок створення та організацію
роботи Екзаменаційної комісії (https://cutt.ly/fWEGWdm) та Положенням про організацію освітнього процесу
(https://cutt.ly/NWEGrQN), де містяться порядок створення ЕК та повторного перескладання, система оцінювання,
правила забезпечення об’єктивності екзаменаторів тощо. Документи є у вільному доступі, що підтвердили під час
експертизи здобувачі. ВНЗ забезпечує можливість присутності роботодавців задля підвищення об’єктивності оцінки
(П. 2.2.1 Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії та Розділ VII Положення
про організацію освітнього процесу), проте за ОП така практика не застосовується. Процедури запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів відображено в Положенні про політику та процедури врегулювання конфліктних
ситуацій (https://cutt.ly/sWEKogV) та Положенні про організацію освітнього процесу. За час існування ОП випадків
оскарження контрольних заходів та конфлікту інтересів не зафіксовано. З метою забезпечення справедливості
рейтингування, перескладання семестрового контролю задля покращення позитивної оцінки не допускається.
Проте, згідно з П. 6.1 Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії, у випадку
незгоди з оцінкою випускник має право подати апеляцію та змінити оцінку, дотримуючись встановленого порядку.
Вищезазначені документи містять розділи про організація поточного, семестрового контролю із застосуванням
дистанційних технологій навчання (Розділ VII.2 Положенням про організацію освітнього процесу та Розділ 4
Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії). Положенням про організацію
освітнього процесу (https://cutt.ly/NWEGrQN) та Положенням про європейську кредитно-трансферну систему
навчання (https://cutt.ly/8WEJbjL) забезпечується чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв
оцінювання навчальних досягнень. Положенням про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної
комісії частково регламентується визнання неформальної освіти (Розділ 2.3). У Розділі VII Положення про
організацію освітнього процесу зазначається, що здобувач вищої освіти, який не з'явився на екзамен без поважних
причин, вважається таким, який одержав незадовільну оцінку. На думку ЕГ це не є зовсім коректним, оскільки
відсутність здобувача не може бути показником рівня його знань. ЕГ рекомендує переглянути наведене твердження.

4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під
час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності в УДПУ зафіксовані в «Етичному кодексі
науково-педагогічних та педагогічних працівників» (https://cutt.ly/5WW8wRE), «Кодексі академічної
доброчесності» (https://cutt.ly/0WW8u6i), «Положенні про запобігання та виявлення академічного плагіату»
(https://cutt.ly/0WW8TyO), «Рекомендаціях щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових
роботах» (https://cutt.ly/kWW4iWW). Зазначені вище документи містять інформацію про основні принципи
педагогічної етики, правила та політику академічної доброчесності учасників освітнього процесу, діяльність комісії з
питань академічної доброчесності в університеті, основні принципи виявлення та профілактики плагіату. «Кодекс
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академічної доброчесності» (Кодекс) забезпечує функціонування комісії з питань академічної доброчесності (П. 3).
Перевірка здійснюється за допомогою системи «Anti-Plagiarism». Повторна перевірка є безкоштовною. Система
«Anti-Plagiarism» працює на основі локального репозитарію випускних кваліфікаційних робіт та глобальної бази
даних. Пунктом 2.4 Кодексу визначаються види порушень академічної доброчесності: плагіат, обман, хабарництво,
необ’єктивне оцінювання. Пункти 2.5-2.8 Кодексу регламентують відповідальність здобувачів та НПП за такі
порушення: відрахування із закладу освіти, позбавлення наданих закладом освіти пільг, відмова в присвоєнні або
позбавлення присвоєної кваліфікаційної категорії тощо. УДПУ, а зокрема й ФІМ, займаються активною
популяризацією академічної доброчесності через органи студентського самоврядування, шляхом інформування на
офіційному сайті університету та в соціальних мережах про заходи щодо забезпечення академічної доброчесності,
проведення тренінгів і семінарів для учасників освітнього процесу. Крім того, на відкритій «он-лайн»-зустрічі
встановлено, що УДПУ співпрацює з Українською асоціацією дослідників освіти, для якої, за словами представниці
Оксани Заболотної, питання академічної доброчесності є одним з ключових, часто обговорюється та порушення
академічної доброчесності є причиною припинення такої співпраці. Модулів, тем або окремих ОК, присвячених
питанню академічної доброчесності за ОП не передбачено. Під час експертизи підтвердилася ознайомленість
здобувачів з поняттям, усіма правилами академічної доброчесності та відповідальністю за її порушення. В цілому,
рівень сформованості культури академічної доброчесності в учасників освітнього процесу задовільний, заходи її
популяризації досить ефективні, беручи до уваги той факт, що значну їх частину організовують самі здобувачі. Група
забезпечення ОП показала високий рівень готовності критично та реалістично застосовувати прийняті положення
академічної доброчесності. За ОП випадків порушення академічної доброчесності серед здобувачів не зафіксовано.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Розроблено чіткі та зрозумілі правила щодо форм та критеріїв оцінювання контрольних заходів; налагоджена
робота проведення контрольних заходів та забезпечення об’єктивності їх оцінювання; правове унормування форм і
методів контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання; потужна неформальна популяризація
академічної доброчесності.

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

Відсутність модулів, тем або окремих ОК, присвячених академічній доброчесності.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Наявність документів, що забезпечують систему проведення якісного контролю знань, популяризації академічної
доброчесності та запобігання її порушень позитивно впливає на загальну відповідність ОП Критерію 5. Виявлені
недоліки щодо відсутності модулів, тем або окремих ОК, присвячених академічній доброчесності не є критичними та
не впливають негативно на освітній процес в цілому.

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.

Згідно із ВСО професійна кваліфікація НПП відповідає повною мірою ОК, що ними забезпечуються. Вичерпна
інформація розміщена на сайті (https://fld.udpu.edu.ua/kafam-udpu-org-ua/; https://fld.udpu.edu.ua/kafedra-
inozemnyh-mov/ ). Пояснення фокус-груп підтверджують, що академічна та професійна кваліфікація НПП
відповідає НД, які вони викладають, сприяє досягненню визначених в ОП цілей і ПРН. Рівень фаховості викладачів
є визначальним під час укладання контрактів. Взірцевою є практика підбору НПП за такими критеріями – викладач
повинен проводити наукові, прикладні розробки, мати досвід практичної діяльності, успішно проходити
стажування. Чіткі вимоги до НПП викладено у «Положенні про проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогічних працівників УДПУ ім. П. Тичини та укладання з ними трудових договорів
(контрактів)» (протокол ВР УДПУ від 23.02.2021 №12,
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https://udpu.edu.ua/documents/doc/Нормативні%20документи%20УДПУ/Положення%20про%20порядок%20прове
дення%20конкурсного%20відбору.pdf). ЕГ представлено сертифікати про підвищення кваліфікації і тренінги
(https://fld.udpu.edu.ua/sertyfikaty/): зав. КПОМ Коберник О. викладає обов'язкову НД «Педагогіка профільної
школи», проходив стажування в НАПН України за темою «Проєктування змісту навчальних дисциплін», викладає
авторську НД. Гарант ОП Гембарук А. брала участь у проєкті Британської Ради та МОНУ «Шкільний учитель нового
покоління», в рамках якого розроблено інноваційну Типову програму для ЗВО «Методика навчання англійської
мови», здійснено її апробацію, впроваджено в освітній процес. Як результат на магістерський ОП НД «Методика
навчання англійської мови у профільній школі викладається англійською мовою із застосуванням форм і методів
запропонованих у британському проєкті. За результатами стажування зав. КПМ Цимбал Н. удосконалено зміст НД
«Методи лінгвістичних досліджень». Ст. викладач КПОТП Сажієнко О. впровадив результати стажування зі
стратегій Е-навчання в університетах в НД «Технології e-learning». Зав. КАММН Комар О. працює над
проблематикою лабораторії РЦНІМ «Організаційно-педагогічні засади навчання англійської мови у закладах освіти
різного рівня» і втілює наукові доробки та результати стажування у НД «Вибрані питання теорії та практики
перекладу» (Додаток 5). Більшість НПП мають наукові ступені і вчені звання відповідно до профілю кафедр і
дисциплін (ВСО, Таблиця 2, https://fld.udpu.edu.ua/zvity-z-naukovoyi-diyalnosti/). «Он-лайн»-зустрічі зі здобувачами
та випускниками, результати опитування здобувачів підтверджують високий рівень фаховості НПП та задоволеність
студентів рівнем викладання НД (опитування «Студент про якість викладання,
https://udpu.edu.ua/documents/doc/Якість%20освіти/Опитування%20стейкхолдерів/Студент%20про%20якість%20в
икладання%20(2017-2018%20н.р.).pdf).

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

Обрання НПП на заміщення вакантних посад на кафедрах УДПУ відбувається за конкурсом та регламентовано
«Положенням про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних
працівників УДПУ ім. П. Тичини та укладання з ними трудових договорів (контрактів)» (Розділи 3-4, протокол ВР
УДПУ від 23.02.2021 №12,
https://udpu.edu.ua/documents/doc/Нормативні%20документи%20УДПУ/Положення%20про%20порядок%20прове
дення%20конкурсного%20відбору.pdf). Критерії добору прозорі та зрозумілі. Інформація про вакантні посади
відповідно до наказу ректора УПДУ від 04.06.2021 наказу №716 та наказу від 30.07.2021№ 889 о/д розміщена на
сайті університету та в ЗМІ (https://udpu.edu.ua/news/udpu-oholoshuye-konkurs-na-zamishchennya-vakantnykh-posad;
https://udpu.edu.ua/news/oholoshuyetsya-konkurs-na-zamishchennya-vakantnykh-posad-naukovopedahohichnykh-
pratsivnykiv-8). Згідно з Положенням, конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, гласності, законності,
колегіальності прийняття рішень, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень, неупередженого
ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників. До конкурсу допускаються
особи, які мають освіту або наукові звання за профілем кафедри та стаж науково-педагогічної роботи. Основні
кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників викладені
у 4 Розділі Положення. Це дозволяє забезпечити кафедри фахівцями, які успішно реалізовуватимуть освітню
програму. Під час зустрічі з адміністративним персоналом начальником відділу кадрів підтверджено прозорість
процедури конкурсного відбору та призначення на посади НПП в УДПУ. В УДПУ на постійній основі проводиться
рейтингове оцінювання діяльності НПП за результами їхньої навчально-методичної, наукової та організаційно-
виховної діяльності, що підтримує дух здорової конкурентності та мотивації (наприклад, зведені дані 2020–2021
н.р., https://udpu.edu.ua/documents/doc/Якість%20освіти/Рейтинги/Рейтинг%20науково-
педагогічних%20працівників/Рейтинг%20науково-педагогічних%20працівників%202020-2021%20н.р.pdf).

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

За результатами зустрічі з фокус-групою роботодавців стало зрозуміло, що вони залучені до реалізації ОП через
участь в конференціях, круглих столах, ворк-шопах, організованих ФІМ та університетом
(https://fld.udpu.edu.ua/konferentsiji/). Виробнича практика здобувачів ОП відбувається на базі закладів освіти, з
якими університет підписав угоди про співробітництво (https://fld.udpu.edu.ua/stejkholdery/). За свідченнями
роботодавців (Войтік О. – засновник та директор в Освітній Простір SOVA, Слободяник О. – засновник і керівник
мовної школи I Speak, м. Умань), вони беруть участь в засіданнях кафедри, на яких обговорюються зміни до ОП
(наприклад, з'ясовано, що на прохання роботодавців в оновленій ОП (2021) чітко виокремлено обов’язкові ОК
«Психологія профільної школи» (ОК 03; ФК 1, 4, 7; ПРН 2, 8, 9, 10), «Цивільний захист та охорона праці в галузі»
(ОК 04; ФК 1, 8; ПРН 4, 5, 8, 9) (протокол КТПІМ від 21.01.2021 №6, Долаток 1). Позицію роботодавців висвітлено і в
рецензіях-відгуках на ОП: директора УЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Пікалюк А. (https://fld.udpu.edu.ua/wp-
content/uploads/reczenziya_pikalyuk_ 2020.pdf); директора приватного закладу «Освітній простір SOVA» Войтік О.
(https://fld.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/reczenziya_vojtik_2020.pdf); декана Мелітопольського ДПУ ім. Б
Хмельницького, к. пед. н., доцента кафедри германської філології Коноваленко Т. (https://fld.udpu.edu.ua/wp-
content/uploads/reczenziya_konovalenko _2020.pdf ). Позицію роботодавців підкреслюють численні угоди про бази
практик (https://udpu.edu.ua/pro-universytet/dokumenty). Представники роботодавців (зокрема, Слободяник О.,
засновник і керівник мовної школи I Speak) взяли участь у проведенні заходів в УДПУ 28-29.04.2021 в рамках «Днів
кар’єри ЄС 2021» , ініційованих Представництвом ЄС в Україні і спрямованих на ознайомлення молоді зі шляхами
професійного зростання, освітніми та кар’єрними можливостями в європейському просторі
(https://udpu.edu.ua/news/v-umanskomu-derzhavnomu-pedahohichnomu-universyteti-proyshly-dni-karyery-yes-2021).
Однак, до проєктної групи з розробки ОП роботодавці залучені не були.
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4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.

Спираючись на ВСО, ЕГ констатує, що до аудиторних занять залучаються волонтери Корпусу миру (з 2013 р.), а з
2015 року на факультеті проводяться щотижневі зустрічі клубу за присутності Рональда Кейтса, випускника
університету ЛАДО, Вашингтон, США (https://fld.udpu.edu.ua/studentske-zhyttya/studiji-dozvillya/studiya-
jevropejskyh-mov/). ЕГ зважає, що деякі посилання неактивні, а деякі лекції експертів у галузі відбувались у 2013 р.
(засідання Студії європейських мов проводилися за участі волонтера Корпусу Миру Пола Мадруга) та 2016 р.
(зустріч із лектором Німецької служби академічних обмінів (DAAD) Анею Ланґе). Під час «он-лай»-зустрічі з
гарантом і роботодавцями з’ясовано, що представники роботодавців беруть активну участь у проведенні виробничої
практики магістрантів, виступають у ролі наставників і керівників практики для майбутніх викладачів.

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

Зустрічі з фокус-групами НПП, з керівництвом та менеджментом УДПУ дали можливість з'ясувати, що УДПУ сприяє
професійному розвиткові НПП, забезпечуючи їх можливостями підвищення кваліфікації (стажування), відповідно
до Угод про співпрацю з вітчизняними закладами освіти та виховними установами (https://fld.udpu.edu.ua/ugody-
pro-spivpraczyu/ ) та міжнародними проєктами (https://udpu.edu.ua/mizhnarodne-spivrobitnytstvo/aktualni-proekty).
Підвищення кваліфікації (стажування) НПП відбувається на підґрунті українського законодавства та нормативно-
правової бази УДПУ (https://udpu.edu.ua/navchannia/kpk), зокрема: «Положення про академічну мобільність
педагогічних та науково-педагогічних працівників» (https://udpu.edu.ua/documents/doc/), «Положення про
підвищення кваліфікації (у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою)»
(https://udpu.edu.ua/documents/centers/kpk//Положення%20про%20курси%20підвищення%20кваліфікації.pdf).
Слід зазначити, що підвищення кваліфікаці відповідає потребам та інтересам НПП ОП. Наприклад, Коберник О.
проходив підвищення кваліфікації за темою "Проектування змісту навчальних дисциплін", що дозволило йому
розробити авторський курс Педагогіка профільної школи; Гембарук А. – стажування в рамках проєкту Британської
Ради "Принципи побудови нової програми з методики навчання англійської мови", що сприяло осучасненню курсу
Методики навчання англійської мови у профільній школі (підтверджено фокус-групами). В УДПУ працює НМЦ
професійного розвитку викладачів (https://fspo.udpu.edu.ua), відвідування семінарів якого підтвердили НПП на
«он-лайн»-зустрічі та роботодавці, які підвищують свою педагогічну майстерність на базі Центру. НПП ФІМ
(Заболотна О., Гембарук А., Бевз О.) беруть участь у літніх/зимових школах професійної майстерності, що
організовуються Британською Радою спільно з Українським відділенням Міжнародної асоціації вчителів англійської
мови як іноземної, метою яких є ознайомлення з принципами побудови нової програми та підходами до планування
і проведення занять з методики навчання англійської мови. В УДПУ на клопотання стейкхолдерів регіону
ліцензовано курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників у сфері післядипломної освіти для осіб з
вищою освітою для 25 спеціальностей, зокрема, 19 спеціальностей галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Програма
підвищення кваліфікації передбачає формування та розвиток цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної,
інклюзивної, мовленнєвої компетентностей. Структура навчального плану складається з 3-х модулів. Навчання
відбувається за очною/заочною/дистанційною формами. По завершенню навчання видається свідоцтво або
сертифікат встановленого зразка (https://udpu.edu.ua/news/kursy-pidvyshchennya-kvalifikatsiyi-pedahohichnykh-
pratsivnykiv-krok-na-zustrich-spivpratsi-z-steykkholderamy). За свідченнями представника Бухгалтерської служби
курси підвищення кваліфікації (стажування) НПП оплачуються УДПУ повністю або частково, що стимулює НПП до
здійснення такої діяльності.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Згідно з «Положенням про встановлення надбавок, доплат, премій працівникам2
(https://udpu.edu.ua/documents/doc) УДПУ стимулює розвиток викладацької майстерності преміально за високі
показники викладацької діяльності відповідно до «Положення про систему рейтингової оцінки діяльності НПП»
(https://udpu.edu.ua/documents/doc/Документи%20з%20організації%20освітнього%20процесу/Забезпечення%20як
ості%20освіти/Положення%20про%20систему%20рейтингової%20оцінки%20діяльності%20НПП.pdf). Результати
рейтингової оцінки викладачів (https://udpu.edu.ua/yakist-osvity/reitynhy#reitynh-naukovo-pedahohichnykh-
pratsivnykiv), використовують під час прийняття рішень стосовно: подання до нагородження; морального та
матеріального заохочення кращих НПП кафедр, факультету; конкурсного відбору на заміщення вакантних посад
НПП. Види та форми виконаної роботи викладача конвертуються у бали, що враховують усі напрями роботи:
навчально-методична робота, наукова та організаційно- виховна. Така система сприяє здоровій конкуренції НПП,
мотивації до ефективної роботи тощо. Результати рейтингу обговорюються на засіданнях кафедр, виносяться на
затвердження до ВР ФІМ, ВР УДПУ. Винагороджуються НПП за опублікування статей у виданнях, що індексуються
в наукометричних базах Scopus і Web of Science (підтверджено в ході «он-лайн»-спілкування з викладачами та
керівництвом університету), за сумлінну працю та зразкове виконання посадових обов'язків тощо. Викладацька
майстерність також морально (грамоти, подяки) винагороджується університетом (https://fld.udpu.edu.ua/vitaemo-
avtorskyj-kolektyv/). У ВСО зазначено, що додатковим стимулом для викладачів є можливість брати участь у
міжнародних проєктах та підвищувати свою майстерність і фаховий рівень.
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Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Відповідність академічної та професійної кваліфікації НПП цілям ОП; надання УДПУ можливостей викладачам
підвищувати кваліфікацію та проходити стажування національних та зарубіжних ЗВО-партнерах; систематичне
рейтингування НПП; матеріальне і моральне заохочення викладачів до професійного вдосконалення.

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

Відсутність практики за ОП, що акредитується, залучення професіоналів-практиків та експертів у галузі до
аудиторних занять. Рекомендації щодо удосконалення: залучати на постійній основі до освітнього процесу
(аудиторні заняття, семінари, ворк-шопи тощо) представників роботодавців, лекторів з інших вітчизняних та
зарубіжних освітніх закладів, наукових установ.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Академічна та професійна кваліфікація НПП, а також активна співпраця з роботодавцями в межах виробничої
практики, сприяють повноцінному і якісному досягненню цілей ОП – підготовці висококваліфікованих фахівців.
Однак, незалученість професіоналів-практиків та експертів у галузі до аудиторних занять дещо лімітує професійну
спрямованість ОП, обмежуючи таким чином переймання практичного професійного досвіду здобувачами ОП лише
академічною спільнотою. Враховуючи сильні та слабкі сторони, а також рекомендації щодо удосконалення ОП, ЕГ
дійшла висновку, що ОП відповідає рівню В за критерієм 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 проведення дистанційного акредитаційного візиту члени ЕГ мали змогу впевнитись в достатньому
матеріально-технічному забезпеченні УДПУ. Зокрема в ході проведення «он-лайн»-огляду навчальних приміщень,
де реалізується ОП, ЕГ відмітила проведені ремонтні роботи, покращені умови навчання, наявність мультимедійних
засобів і класів, оснащення комп’ютерних класів відповідною технікою, що сприяє удосконаленню освітнього
процесу, доступності до користування всім учасникам освітнього процесу. Підготовка здобувачів за ОП здійснюється
у корпусах № 1-3, які оснащені комп’ютерним класом (корус 3, ауд. 409) з 20 персональними комп’ютерами,
обладнаними ліцензованою програмою «JoyClass Pro+DLL 1+20», 2 лінгафонними кабінетами (ауд. 409а, 411),
безкоштовним доступом до Wi-Fi та іншими необхідними технічними засобами навчання. До ресурсів університету
належать: бібліотека (https://library.udpu.edu.ua/), яка включає 6 читальних залів з загальним бібліотечним фондом
в кількості 423295 примірників, інституційним репозитарієм (http://dspace.udpu.edu.ua) та електронним каталогом),
5 навчальних корпусів (з актовою та спортивною залами, 2 їдальнями), 2 гуртожитки. В умовах карантину доступ до
освітніх ресурсів є дистанційним та в повній мірі задовольняє освітні потреби учасників освітнього процесу. В ході
експертизи та аналізу отриманої інформації ЕГ встановила, що загалом навчально-методичне забезпечення ЗВО
сприяє досягненню цілей та завдань навчання за ОП.

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.

Освітнє середовище, створене в УДПУ, забезпечує розвиток професійних навичок і реалізацію власних потреб та
інтересів у навчанні. В УДПУ діє інформаційне-освітне середовище, метою якого є забезпечення дистанційного
освітнього процесу. Під час експертизи здобувачі зазначали, що матеріально технічних ресурсів, зокрема:
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бібліотечного фонду, доступу до мережі Інтернет, ПК в комп'ютерному класі тощо цілком вистачає, аби кожен з них
був забезпечений необхідним підручником або іншими матеріалами для якісної підготовки. Доступ до
інфраструктури ЗВО (зокрема, бібліотеки (https://library.udpu.edu.ua/), репозитарію (https://dspace.udpu.edu.ua/) та
інших важливих відділів (зі списком та посиланнями на кожен з яких можна ознайомитись за лінком
https://udpu.edu.ua/resource/saity-universytetu) й інформаційних ресурсів (зокрема, сайту Університету
(https://udpu.edu.ua/) та факультету, що забезпечує функціонування ОП (https://fld.udpu.edu.ua/opp-serednya-
osvita-mova-i-literatura-anglijska-nimeczka-2/)) є дійсно безперешкодним і безоплатним для всіх учасників освітнього
процесу, що підтверджено під час «он-лайн»-зустрічей з фокус- групами.

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.

Безпечність життя та здоров’я здобувачів вищої освіти в УДПУ гарантується чинним законодавством, нормативно-
правовими актами університету, Статутом (https://cutt.ly/XWAMDOq), «Положенням про організацію роботи з
охорони праці» (https://cutt.ly/uWAXBKv), «Положенням про порядок проведення і перевірки знань з питань
охорони праці» (https://cutt.ly/HWAVqY5). На період карантину у зв’язку з поширенням COVID-19 розроблені
«Рекомендації щодо організації освітнього процесу» (https://cutt.ly/fWA2JBN), спортивних заходів
(https://cutt.ly/xWA9uYc), протиепідемічних заходів у гуртожитках (https://cutt.ly/uWA2WzY), студентській їдальні
(https://cutt.ly/zWA2uIj). Також введено аналогічні розділи до деяких інших документів, що регулюють освітній
процес (зокрема, Розділ VII.2 «Положення про організацію освітнього процесу» та Розділ 4 «»Положення про
порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії»). У ВСО зазначено, що всі факультети оснащені
засобами гарантування безпеки: відеоспостереження, пожежна сигналізація, вогнегасники, аптечки у деканаті та на
кафедрах; інформація на табличках приміщень дублюється шрифтом Брайля. Під час огляду матеріально-технічної
бази в режимі он-лайн ця інформація підтвердилася. Для забезпечення фізичного та психічного здоров’я в УДПУ
функціонує медичний пункт, психологічна служба, окрім того, систематично проводяться інструктажі з питань
безпеки життєдіяльності, з фіксацією в журналах інструктажів. Загалом, освітнє середовище університету є цілком
безпечним для життя та здоров’я здобувачів.

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

Інформаційна політика УДПУ проводиться за допомогою офіційного сайту університету (https://udpu.edu.ua/) та
факультету (https://fld.udpu.edu.ua/). Запровадження та функціонування окремих вузькоспеціалізованих відділів,
таких як: навчально-методичний відділ, відділ наукового та науково-технічного розвитку, відділ міжнародних
зв’язків, відділ обліку та військової підготовки, відділ по роботі з іноземними студентами, Українсько-туркменський
культурно-освітній центр, Центр культури і дозвілля «Гаудеамус» та Університетський профком, забезпечує
вирішення досить широкого спектру питань і свідчить про студентоцентрованих підхід до вирішення будь яких
питань академічної спільноти. Освітня підтримка здобувачів на ФІМ забезпечується функціонуванням освітнього
середовища, що детально описано в попередніх підкритеріях та наявністю додаткових можливостей, зокрема:
підвищення рівня володіння іноземною мовою в English Speaking Hub (ауд. 409) та Регіональний центр навчання
іноземних мов (ауд.421); безкоштовного доступу для здобувачів до наукометричних баз Scopus та Web of Science на
факультеті, в бібліотеці і читальних залах; міжнародного обміну, що забезпечується відділом міжнародних зв’язків
тощо. Згідно з «Правилами призначення стипендій здобувачам вищої освіти, аспірантам і докторантам
університету» (https://cutt.ly/nWZiEHc), окремі категорії здобувачів мають право отримувати соціальну стипендію та
матеріальну допомогу. Сайти УДПУ (https://udpu.edu.ua/) та ФІМ (https://fld.udpu.edu.ua/) містять необхідну
інформацію для організації освітнього середовища, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти:
перелік документів з відкритим доступом з питань організації освітнього процесу, інформацію про центри та відділи
УДПУ; інформацію з приводу працевлаштування у рубриці «Вакансії» на сайті факультету, «Скриньку довіри»
(https://cutt.ly/SWZo0Tb), анонси тощо. Задля постійного підвищення рівня функціонування освітньої,
організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки серед студентів систематично проводяться
опитування та анкетування (https://cutt.ly/mEgwaIO). З результатами їх обговорення на засіданні кафедри можна
ознайомитись в прикріплених документах (витяг з протоколу від 21.01.2021 №6, Додаток 1).

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

УДПУ створює достатні умови для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами, керуючись
«Положенням про Команду психолого-педагогічного супроводу студента з особливими освітніми потребами»
(https://cutt.ly/qWZcADA), яким передбачено вільний доступ до навчальних аудиторій та іншої інфраструктури
університету, спеціалізованих санітарно-гігієнічних кімнат; інформація на основних приміщеннях дублюється
шрифтом Брайля. «Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році»
(https://cutt.ly/sWZRbcN) передбачено перелік категорій осіб, які мають спеціальні умови у конкурсному відборі під
час вступу до університету (Розділ VIII). Інформаційно-освітнє середовище MOODLE (https://dls.udpu.edu.ua)
містить необхідну навчально-методичну інформацію та робочі навчальні програми ОП, що створює належні умови
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для освітнього процесу особам з особливими освітніми потребами. В УДПУ функціонують необхідні структури задля
підтримки здобувачів зі спеціальними освітніми потребами, зокрема: науково-дослідна лабораторія інклюзивної
педагогіки (https://cutt.ly/JWZQrv9), Центр соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-
соціального туризму «Без бар’єрів» (https://cutt.ly/IWZQUZj) надають психолого-медико-педагогічну допомогу
здобувачам вищої освіти з урахуванням стану здоров’я, особливостями психофізичного розвитку. Центр
психологічного діагностування та тренінгових технологій «Інсайт» (http://test.vmk.org.ua) пропонує індивідуальні
консультації з психологом (протоколи індивідуальної консультації, Додаток 14). За ОП не навчаються здобувачі з
особливими освітніми потребами.

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.

Політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій в УДПУ регулюється відповідними нормативними
документами: Законом України «Про доступ до публічної інформації», Законом України «Про звернення
громадян», «Кодексом академічної доброчесності» (https://cutt.ly/0WCdF13), «Етичним кодексом науково-
педагогічних та педагогічних працівників УДПУ» (https://cutt.ly/2WCsmUN) та «Положенням про комісію з оцінки
корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми УДПУ» (https://cutt.ly/hWCxjgR). Задля
контролю дотримання правил, зазначених у документах, функціонує Комісія з питань академічної доброчесності,
яка у випадку виникнення порушення Кодексу приймає остаточне рішення та Антикорупційна програма
(https://cutt.ly/fWCgBe9) забезпечує дотримання вимог антикорупційного законодавства шляхом реалізації
розроблених заходів в університеті, що спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією
правопорушенням. Окремо з метою забезпечення доступності політики та процедури врегулювання конфліктних
ситуацій в університеті функціонує студентська соціально-психологічна служба, яка надає комплекс соціальних
послуг здобувачам вищої освіти, створює сприятливі умови для їхньої самореалізації та самовдосконалення. При
виникненні конфліктних ситуацій кожен учасник освітнього процесу має право звернутись до Комісії з питань
академічної доброчесності, яка створена для підтримання атмосфери академічної доброчесності, що включає
вищезазначені аспекти. Процедура розгляду питання щодо порушень та конфліктних ситуацій описана в пункті 3.11
Кодексу академічної доброчесності. Згідно з пунктом 4 Етичного кодексу саме Комісія приймає рішення щодо
покарань осіб, яких в ході розслідування було визнано винними, обов’язково керуючись чинним законодавством.
Проявів дискримінації, корупції та інших конфліктних ситуацій ЕГ під час експертизи та роботи з документами не
засвідчила.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Потужна матеріально-технічна база УДПУ та ФІМ, що здатна забезпечити якісну підготовку здобувачів;
бібліотечний репозитарій; доступ здобувачів до наукометричних баз Scopus та Web of Science; функціонування
додаткових можливостей підвищення рівня володіння іноземними мовами в English Speaking Hub та Регіональному
центрі навчання іноземних мов; активна роботи служби психологічної підтримки; організація потужної освітньої,
організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки; забезпечення міжнародного академічного
обміну для здобувачів та НПП; запровадження спеціальних розділів для забезпечення оптимальних умов навчання
в період пандемії Covid-19 в документах.

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

Слабких сторін ЕГ не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Забезпечення УДПУ високого рівня умов для навчання та наукової діяльності (матеріально-технічні, фінансові,
навчально-методичні, інформаційні, психолого-соціальні, антикорупційні та не конфліктні)), потужна робота
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кожної зі структур, яка контролює та підтримує здійснення освітньої діяльності, свідчать про взірцеву відповідність
ОП Критерію 7.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

ОП розробляються, затверджуються, моніторяться та переглядаються згідно з «Положенням про освітні програми»
(https://udpu.edu.ua/documents/doc) та «Положенням про забезпечення якості освітньої діяльності»
(https://udpu.edu.ua/documents/doc). ОП моніториться та переглядається гарантом ОП, а також Центром
забезпечення функціонування системи управління якістю освітньої діяльності університету
(https://udpu.edu.ua/licenze/kolektyv). В ході спілкування з фокус-групою адміністрації університету з'ясовано, що
такі перевірки здійснюються двічі на рік. Процес відбито у протоколах кафедр ФІМ (Додаток 1). За результатами
перевірки оновлюються ОК ОП (тематика курсів), вводяться нові ОК (курс Технології e-learning) тощо. За
рекомендацією роботодавців до переліку обов'язкових компонентів ОП включили дві навчальні дисципліни:
Психологія профільної школи та Цивільний захист та охорона праці в галузі (протокол № 6 від 21 січня 2021 року,
Додаток 1).

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.

За результатами спілкування із здобувачами вищої освіти з'ясовано, що вони беруть участь у забезпечення якості
ОП. За їхніми свідченнями, позиція здобувачів береться до уваги, вони беруть участь в засіданнях кафедри, на яких
обговорюється оновлення ОП (протокол від 19.12.2019 №5, протокол від 21.01.2021 №6, Додаток 1: за результатами
засідання було ухвалено внести зміни до переліку загальних компетентностей, ПРНів і освітніх компетентностей;
було розширено перелік дисциплін вільного вибору і внесено курс для розвитку граматичної компетентності (до
переліку дисциплін вільного вибору). В ході спілкування з фокус-групою адміністрації підтверджено, що Центром
забезпечення функціонування системи управління якістю освітньої діяльності університету
(https://udpu.edu.ua/licenze/kolektyv) періодично проводяться анкетування здобувачів вищої освіти на платформі
MOODLE (гостьовий доступ до якої надали членам ЕГ) щодо задоволеності освітнім процесом, результати якого
обговорюються на засіданнях кафедри і беруться до уваги при удосконаленні ОП (протокол від 21.01.2021 №6,
Додаток 1). На платформі інформаційно-освітнього середовища MOODLE здобувачі освіти мають можливість
заповнити рубрику “Відгук про курс”. Відгуки беруться викладачами до уваги при удосконаленні РПНД курсу на
наступний рік, при доборі методів викладання тощо. Фокус-групи студентів та викладачів підтвердили корисність
цієї рубрики.

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

Згідно з аналізом ОП, роботодавці брали участь в рецензуванні ОП (директор УЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Пікалюк А.
(https://fld.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/reczenziya_pikalyuk_ 2020.pdf); директор приватного закладу «Освітній
простір SOVA» Войтік О. (https://fld.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/reczenziya_vojtik_2020.pdf); декан
Мелітопольського ДПУ ім. Б Хмельницького, к. пед. н., доцента кафедри германської філології Коноваленко Т.
(https://fld.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/reczenziya_konovalenko _2020.pdf). Позицію роботодавців підкреслюють
численні угоди про бази практик (https://udpu.edu.ua/pro-universytet/dokumenty). Як з'ясовано в процесі
спілкування з фокус-групою роботодавців, вони мають змогу бути залученими до процесу перегляду та оновлення
ОП в рамках засідань кафедр, на які їх запрошують (протокол від 22.04.2021 №9 протокол від 12.03.2020 № 8,
Додаток 1). Роботодавці підтвердили неформальне спілкування з гарантом ОП щодо покращень та модернізації
освітнього процесу. Наприклад, за рекомендацією роботодавців до переліку обовязкових дисциплін було внесено
Психологію профільної школи та Цивільних захист та охорона праці в галузі. Щодо забезпечення якості викладання
за ОП, то роботодавці контактують з адміністрацією факультету по питанням вакансій, які розміщуються на сайті
УДПУ (https://fld.udpu.edu.ua/vakansiyi/). У ВСО констатується, що роботодавці залучаються до процесів
покращення якості освітнього процесу через участь у науково-практичних заходах («Модернізація освітнього
середовища: проблеми та перспективи», 2018-2020 рр., https://udpu.edu.ua/search?
searchword=модернізація%20освітнього&ordering=newest&searchphrase=all&limit=30).

4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.
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На факультеті створено Асоціацію випускників ФІМ (https://fld.udpu.edu.ua/pryyednatysya-do-asocziacziyi-
vypusknykiv-fim/), до якої можна приєднатися пройшовши анкетування. В процесі спілкування з фокус-групами
НПП та випускників підтверджено, що з випускниками контактують, цікавляться їхнім кар'єрним шляхом,
пишаються ними (https://fld.udpu.edu.ua/nashi-vypusknyky-nasha-gordist/), запрошують на такі події як Дні кар'єри,
наприклад (https://cutt.ly/4WCrMA2). Слід зазначити, що випускники ОП орієнтовані на педагогічну діяльність у
ЗЗСО, що підтверджується ОК ОП та заходами, організованими на факультеті. Також, в процесі спілкування із
фокус-групою здобувачів ОП стало зрозумілим, що більшість з них бажають працювати в школах, а деякі вже
поєднують роботу в школі та навчання за ОП. ЕГ підтверджено той факт, що спеціального збору інформації щодо
кар’єрного зросту випускників немає.

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

Центр забезпечення функціонування системи управління якістю освітньої діяльності двічі на рік проводить
анкетування здобувачів освіти щодо якості ОК програм та освітнього процесу в цілому. Про періодичність і якість
такого опитування наголошено на зустрічі із фокус-групою адміністрації (https://udpu.edu.ua/licenze/kolektyv).
Членам ЕГ надано гостьовий доступ до інформаційно-освітнього середовища MOODLE, в якому можна було
побачити результати подібних анкетувань. У звіті про самоаналіз зазначається, що з метою забезпечення якості ОП і
освітнього процесу було проведено: самоаналіз ОП, аналіз успішності здобувачів освіти за результатами
екзаменаційної сесії, анкетування здобувачів з метою з'ясування ступеня задоволеності ОП та освітнім процесом
(протокол від 21.01.2021 №6, Додаток 1), перегляд РПНД, програм практик (протокол від 16.04.2020, № 9, від
21.01.2021 № 6, Додаток1), аналіз навчально-методичного забезпечення ОК тощо. Однією із форм підвищення
якості освіти, яка передбачає збір, опрацювання та поширення інформації про освітню діяльність університету, що
забезпечує неперервне відстеження її стану і прогнозування розвитку, є система моніторингу, яка працює в
університеті (https://udpu.edu.ua/yakist-osvity/rezultaty-monitorynhu#rektorskyi-kontrol). Ефективність її роботи
відмічена на зустрічі з фокус-групою керівництва університету. За результатами анкетування, проведеного Центром,
а також кафедрального обговорення якості освітнього процесу за ОП (за участю роботодавців та здобувачів освіти)
було вилучено Філософію та соціологію освіти та Інформаційні технології в освіті і науці з циклу загальної
підготовки, натомість сюди перенесли Педагогіку профільної школи, Порівняльну педагогіку, Методи лінгвістичних
досліджень; було розширено програму практики з англійської мови за рахунок завдань психолого-педагогічного
спрямування тощо. Процес відбито у протоколах кафедр (Додаток 1).

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

Процедура акредитації первинна для цієї ОП.

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

В УДПУ існує культура якості та розвитку освітніх програм у відповідь на виклики сучасності. Культура якості в
Університеті формується відповідно до «Статуту УДПУ імені Павла Тичини»; «Етичного кодексу»; «Положення про
організацію освітнього процесу в УДПУ імені Павла Тичини»; «Кодекс академічної доброчесності» , «Положення
про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти», «Положення про запобігання та виявлення
академічного плагіату», «Положення про участь студентів у забезпеченні якості вищої освіти»
(https://udpu.edu.ua/pro-universytet/dokumenty). Однією із форм підвищення якості освіти, яка передбачає збір,
опрацювання та поширення інформації про освітню діяльність університету, що забезпечує неперервне відстеження
її стану і прогнозування розвитку, є система моніторингу, яка працює в університеті (https://udpu.edu.ua/yakist-
osvity/rezultaty-monitorynhu#rektorskyi-kontrol). Ефективність її роботи була відмічена на «он-лайн»-зустрічі з
керівництвом, адміністративним і академічним персоналом університету. Академічна спільнота сприяє постійному
розвиткові ОП через: моніторинг і оновлення ОК ОП (протокол від 12.03.2020 №8, протокол від 15.04.2021 № 12,
blob:null/ba954e34-9308-4003-9b23-a2bcab779e39); керівництво виробничими практиками здобувачів ОП; участь в
роботі наукових гуртків (з'ясовано під час спілкування з фокус-групою НПП, що багато викладачів модерують
діяльність студентських наукових гуртків, учасники яких зустрічаються двічі на місяць). На розширене засідання
кафедр, на яких розглядаються питання якості ОП та освітнього процесу, запрошуються вчителі-практики,
методисти, гаранти ОП (протокол від 15.04.2021 №12, blob:null/ba954e34-9308-4003-9b23-a2bcab779e39). Наскрізні
програми виробничої практики обговорюються та рекомендуються до затвердження на засіданні науково-
методичної комісії (НМК) (https://fld.udpu.edu.ua/naukovo-metodychna-rada/); факультету іноземних мов (протокол
від 20.04.2021 № 5, blob:null/ba954e34-9308-4003-9b23-a2bcab779e39). В ході спілкування з адміністрацією
університету, головою НМК Казак Ю. підтверджено, що НМК проводить постійний моніторинг навчально-
методичної публікаційної діяльності НПП і викладачів акредитованої ОП. На «он-лайн»-зустрічі фокус-групи
здобувачі висловили ознайомленість з нормативними документами й свідоме дотримання академічної
доброчесності. Питання забезпечення якості викладання за ОП розглядаються на розширених засіданнях ВР ФІМ та
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УДПУ (протоколи: ВР УДПУ від 30.04.2020 №11, ВР ФІМ від 24.04.2021 №13, blob:null/ba954e34-9308-4003-9b23-
a2bcab779e39).

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Чітка нормативна база, що націлена на моніторинг якості освітнього процесу та виявлення недоліків в процесі
реалізації ОП; наявність положень, що регулюють дотримання академічної доброчесності; залучення здобувачів
вищої освіти до процесу покращення та оновлення ОП (фідбеки до курсів, анкетування); залучення випускників та
роботодавців до неформальних освітніх і науково-практичних заходів.

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

Виключення участі роботодавців та здобувачів у процесі розробки ОП. Рекомендації щодо удосконалення: залучати
роботодавців та здобувачів освіти до процесу розробки ОП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОП та діяльність за нею загалом відповідає визначеному критерію (в УДПУ існує дієва система моніторингу якості
ОП), а зазначені недоліки (наприклад, недостатнє залучення здобувачів і роботодавців до розроблення ОП) можуть
бути виправленими в робочому порядку.

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.

Під час «он-лайн»-зустрічей з фокус-групами ЕГ переконалася в розумінні правил та процедур, що регулюють права
та обов’язки всіх учасників освітнього процесу. За результатами зустрічей зі студентами, представниками
студентського самоврядування, академічним персоналом засвідчено, що в УДПУ відбувається постійна комунікація
та взаємодія між усіма учасниками освітнього процесу. Усі нормативні документи: «Статут УДПУ імені Павла
Тичини»; «Стратегія розвитку УДПУ на 2021-2025 рр.»; «Правила внутрішнього розпорядку»; «Положення про
організацію освітнього процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини»;
«Тимчасовий порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті»;
«Положення про дистанційне навчання»; «Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін
здобувачами вищої освіти»; «Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення
академічної різниці»; «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої
освіти»; «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти»; «Положення
про планування та облік основних видів роботи»; «Положення про випускні кваліфікаційні роботи»; «Положення
про Європейську кредитно-трансферну систему навчання в Уманському державному педагогічному університеті
імені Павла Тичини»; «Положення про академічну мобільність педагогічних і науково-педагогічних працівників»;
«Кодекс академічної доброчесності»; «Положення про студентське наукове товариство»; «Положення про
студентське самоврядування» та інші є у вільному доступі на офіційному сайті університету (https://udpu.edu.ua/pro-
universytet/dokumenty). Зазначені документи відіграють визначальну роль у площині регулювання прав і обов’язків
учасників освітнього процесу. Доступ до інформації про кожну структуру університету також можна знайти на сайті.
Окрім того, сайт не є єдиною платформою спілкування та інформування, університет, НПП та всі структури
університету мають сторінки у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі, на яких висвітлюють свою діяльність та діяльність
університету. Під час зустрічей ЕГ з роботодавцями, академічним персоналом, НПП, здобувачами та іншими
стейкґолдерами освітнього процесу з'ясовано, що всі учасники академічної спільноти мають до них вільний доступ.
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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.

З питань наявної акредитаційної справи, у вкладці «навчання»-«Освітні програми»-«Середня освіта. Англійська
мова і література. Німецька мова і література» (https://udpu.edu.ua/navchannia/osvitni-prohramy/48810) викладено
навчальні плани та ОП (2018), ОП (2020), ОП (2021). Під час експертизи встановлено, що проєкт ОП
оприлюднювався для громадського обговорення (https://fld.udpu.edu.ua/gromadske-obgovoryuvannya/). Цей факт
неодноразово підтверджували роботадавці та стейкґолдери, які мали можливість давати рекомендації щодо якісного
функціонування ОП. Відгук або рекомендації щодо ОП можна залишити за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJk44N26Fg8C3j92M_rXq5ECHBCASX6EUFm4XZHDaIf5GsSA/viewform.

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.

ЕГ дійшла висновку, що уся інформація щодо ОП оприлюднюється своєчасно й у вичерпній та прозорій формі
(https://udpu.edu.ua/navchannia/osvitni-prohramy/48810). На офіційному веб-сайті УДПУ
(https://udpu.edu.ua/documents/educational-
programs/48810/2020/Освітня%20програма%20Середня%20освіта%20(Мова%20і%20література%20(англійська,%2
0німецька)).pdf) та ФІМ (https://fld.udpu.edu.ua/opp-serednya-osvita-mova-i-literatura-anglijska-nimeczka-2/)
оприлюднено точну та достовірну інформацію про ОП (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих стейкґолдерів та суспільства. у
відкритому доступі розміщено РПНД і силабуси акредитованої ОП (https://fld.udpu.edu.ua/opp-serednya-osvita-
mova-i-literatura-anglijska-nimeczka-2/).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Сильні сторони: наявність вичерпного репозитарію нормативних документів, роз’яснювальних супровідних
матеріалів на окремій сторінці УДПУ у вкладці «Документи»; доступність навігації на відповідних вкладках;
швидкий доступ до необхідної інформації; прозорість у представленні ОП.

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

Слабкі сторони: брак фактично представлених результатів обговорення Проєкту ОП
(https://fld.udpu.edu.ua/gromadske-obgovoryuvannya/) – вкладка не відкривається. Рекомендації щодо
удосконалення: розмістити інформацію про результати обговорення проєкту ОП.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОП в цілому відповідає Критерію 9, проте її прозорість і публічність можна посилити шляхом регулярного
інформування громадськості про залучення стейкголдерів до обговорення, удосконалення, перегляду ОП. Сайт є
досить зручним та зрозумілим у використанні. Практично все необхідне можна знайти на сайті. Винятки становлять
лише незначні технічні моменти, які не впливають негативно в цілому на роботу сайту та легко виправляються.
Окрім того, сайт не є єдиною платформою спілкування та інформування.

Критерій 10. Навчання через дослідження:
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1. Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) і
забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності у закладах вищої
освіти за спеціальністю та/або галуззю.

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Додаток_1_Витягі_протоколи
.pdf

hqiWnSDF4nKRmraFwSHV1N4AMJjgO7QGplyyKY
TUUYc=

Додаток Додаток_2_Відгук_Макензі.pdf 3liIQnphh/bPM/2GaPNilevyyvg4SDtFrN9t2CPeNzk
=

Додаток Додаток_3_наказ_проєкт_вчи
тель.pdf

wKm74X0ZhfARF1h3hZ6vrOD2ERpWFTnSxlopjYV6
cIM=

Додаток Додаток_4_довідка_здобувачі
_міжнародна.pdf

UuQLALqqmH4UkiHFwrs3UrcdgoE3Uyn5vP5Gcw4
oCG4=
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Додаток Додаток_5_Сертифікати_НП
П.pdf

V3oNzY+w0eOVcUIs7X0TWCqaFz9nDtQNpZSl6i4x
FJk=

Додаток Додаток_6_Інд_план_1.pdf svMd5ww5maYZEOgeRMpMzNTqyrzUlYmLHtj6Ni2
3Pkg=

Додаток Додаток_7_Інд_план_2.pdf VsEwd18K9YuHO0ka5yRXdXgW2rBIY9LMl+FqCBA
BMqA=

Додаток Додаток_8_Інд_план_3.pdf RNcobHT8EFy1UElDVwQerIsizI9hHougP3zD93TjW
MA=

Додаток Додаток_9_Інд_план_4.pdf sWvftcvrPdolbEQFuaFVUXCGzWEfHX9l+hAeC0J1Q
Xg=

Додаток Додаток_10_Наскрізна_ПП.pd
f

0wFQxxd2BTRfmE1xK0mMHG9L/jAjHoHK4wElRu
LCYtk=

Додаток Додаток_11_ВП_англійська.pdf xxFQBiKa69n4jvJ5s+muIeYqftjfs307wl36MAX2aYQ
=

Додаток Додаток_12_ВП_німецька.pdf OYwlFvUZezhz2cBvA7J+GKXT3AiTrKwHg7mY+zW
ni30=

Додаток Додаток_13_Звітна_ВП.pdf RgfQVOkMWACGHFCei5KN5VhHDuRDk5vuCrmW
yKWk0JI=

Додаток Додаток_14_Протоколи_психо
лог.pdf

Ao0l9qpwlav5sTs5oT2vw0QhVoY7OzOmhCluwmdK
F2c=

Додаток Додаток_16_opp-serednya-
osvita-mova-i-literatura-
anglijska-nimeczka.pdf

zOP7Ivie1LsexWF5zVvjdAxBzlWCRFSNzWOjhPIgwv
k=

***

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

Кривич Марина Леонідівна

Члени експертної групи

Дьячкова Яна Олегівна

Марчук Надія Юріївна
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