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1. Призначення звіту

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми (ОП), 
що проводилася Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Акредитація ОП є процедурою зовнішнього забезпечення якості, основною метою якої є отримання 
достовірної інформації про якість освіти за певною ОП, а також надання порад із її удосконалення. 
Процедура акредитації передбачає самооцінювання ОП, її оцінювання експертною групою, 
включаючи відвідування ЗВО, та прийняття рішення щодо акредитації Національним агентством.

Процедура акредитації проводиться відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 11 липня 2019 р. № 977, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 8 серпня 
2019 р. за № 880/3385. Для обґрунтування аналізу та розуміння змісту критеріїв експерти також 
ураховують затверджені Національним агентством інструктивні документи.

Цей звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація 
отриманої інформації, її аналіз та безпосереднє оцінювання якості ОП. Звіт призначений як 
безпосередньо для ЗВО, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде 
оприлюднений на сайтах Національного агентства і ЗВО. Він також є підставою для прийняття 
подальших рішень галузевою експертною радою та Національним агентством.

2. 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:

☐ наявні

☐ виявлення у поданих для акредитації документах недостовірних відомостей;

☐ відмова ЗВО в допуску експертної групи до закладу вищої освіти під час виїзду на місце 
проведення експертизи, створення закладом вищої освіти перешкод для роботи експертної групи, 
інші протиправні або недобросовісні дії ЗВО, які унеможливили проведення акредитаційної 
експертизи;

☐ встановлення на підставі поданих документів та/або під час виїзду до закладу вищої освіти 
достатніх підстав вважати, що освітній процес за освітньою програмою не здійснюється.

☒ відсутні

Обґрунтування (не більше 3000 символів)
Адміністрація університету та керівництво Київського інституту інтелектуальної власності та права



Національного університету «Одеська юридична академія» сприяли роботі експертної групи під час
виїзду на місце проведення експертизи; на запити експертів були надані всі необхідні додаткові 
документи та одержані відповіді на уточнюючі запитання; організовані зустрічі згідно узгодженої 
програми. Відомості, подані у самоаналізі та у додаткових наданих документах, підтвердилися. 
Виявлено, що освітній процес за освітньою програмою здійснюється.

3. Резюме

У цьому розділі експерти викладають свої загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо 
відповідності Критеріям акредитації, підсумок сильних сторін та позитивних практик, а також 
слабких сторін програми і рекомендацій з їх удосконалення. Резюме має у конденсованому вигляді 
відображати зміст звіту; читач повинен бути спроможним зрозуміти загальні висновки експертної
групи, прочитавши цей розділ.

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям:

Освітня програма (ОП) є актуальною та збалансованою у контексті врахування сучасних вимог 
ринку праці та інтересів стейкхолдерів. Вона узгоджується із місією та стратегією розвитку 
Національного університету «Одеська юридична академія». ОП має необхідне забезпечення 
викладачами із належною академічною кваліфікацією, а також можливості для залучення більшої 
частки фахівців із професійною кваліфікацією. Результати акредитаційної експертизи засвідчили, 
що в цілому існує достатня відповідність якісному рівню організації таких освітніх процесів: 
проектування цілей ОП; розробка структури та змісту ОП; формування доступу до ОП та визнання 
результатів навчання; організація навчання і викладання за ОП; контроль знань, оцінювання 
здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність; забезпечення ОП людськими ресурсами; 
формування освітнього середовища та матеріальних ресурсів; розробка і впровадження системи 
внутрішнього забезпечення якості ОП; створення прозорих та публічних процедур для якісного 
функціонування ОП. Таким чином, ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом 
відповідають усім критеріям Додатку до Положення про акредитацію освітніх програм, з 
недоліками, що не є суттєвими (рівень В). Також експертна група визначила два критерії (5 та 7) на 
рівень А. Зазначені освітні процеси мають значні резерви для удосконалення, що і стало предметом 
консультаційного оцінювання експертної групи. Освітня програма має перспективи для подальшого
існування, розвитку та удосконалення в майбутньому.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик:

Освітня програма «Консолідована інформація» на другому (магістерському) рівні вищої освіти 
відповідає Стратегії розвитку Національного університету «Одеська юридична академія» на 2015-
2020 роки та Стратегічному плану розвитку на 2019-2026 роки. Позитивною практикою ЗВО є те, 
що заняття за цією ОП відбуваються у другу зміну. Це дає змогу здобувачам вищої освіти 
поєднувати роботу та навчання. Також позитивною практикою є система належного інформування 
потенційних вступників та стейкхолдерів про освітню програму, правила прийому й умови 
навчання. Відсутній бар’єр між викладачами та студентами. Здача іспитів здобувачами за ОП 
«Консолідована інформація» відбувається шляхом електронного тестування на комп’ютерах. Серед 
матеріально-технічного забезпечення окремо варто виділити гуртожитки. Умови для проживання 
студентів у гуртожитку на найвищому рівні. Кімнати гуртожитку повністю омебльовані та мають 
окремий санвузол і душову. На кожному поверсі є кухня, розрахована на 3 блоки кімнат. Крім того 
наявні всі умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У ЗВО дієва та збалансована
система забезпечення якості освітнього процесу, не зважаючи на значне територіальне розміщення 
структурного підрозділу від його адміністрації.



Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Доцільно було б під час формування ОП детальніше вивчити регіональний контекст та ринок праці,
отримавши відгуки та побажання від провідних ІТ-компаній міста Києва, регіону та інших 
потенційних компаній. У рамках ОП «Консолідована інформація» дуальна форма здобуття освіти 
не здійснюється. Опитування здобувачів ОП «Консолідована інформація» виявило, що їх переважна
більшість безпосередньо працюють за майбутньою спеціальністю, тому рекомендуємо розробити 
Положення про дуальну освіту та в подальшому користуватися ним. Недоліком ОП є відсутність у 
ЗВО правил визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Оскільки держава 
визнає цей вид освіти і заохочує до його здобуття, університету варто розробити відповідний 
внутрішній нормативно-правовий акт, який визначить чіткі, зрозумілі й доступні правила і 
процедури визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної освіти.

4. 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

Факти, докази та їх аналіз:

Місією Національного університету «Одеська юридична академія» є підготовка кваліфікованих 
фахівців, гармонійно розвинутих високоосвічених, соціально активних й національно свідомих, 
наділених глибокою громадянською відповідальністю, з високими інтелектуально творчими, 
фізичними й духовними якостями, патріотичними почуттями працьовитих та ініціативних. 
Забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави кваліфікованими фахівцями. Місія ЗВО 
чітко сформульована та викладена у Стратегії розвитку на 2015-2020 роки 
(onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/strateg_rozvitku.pdf) та у Стратегічному плані розвитку на 
2019-2026 роки (onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/strategichny_plan_rozvytku_19-26.pdf). Мета 
та ціль ОП полягає в підготовці кваліфікованих фахівців, здатних розробляти і застосовувати 
методи і засоби системного аналізу для прогнозування поведінки, проектування, управління 
складними системами та для проектування систем підтримки прийняття рішень на основі 
методології системного аналізу. Переглянувши всі документи, експертна група дійшла висновку, 
що місія та стратегія ЗВО відповідають цілям ОП.

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

Факти, докази та їх аналіз:

Під час виїзної акредитаційної експертизи з’ясувалось, що бажання навчатись за ОП 
«Консолідована інформація» зумовлено такими причинами: 1) в сукупності юридична освіта 
бакалавра та ІТ освіта магістра з аналітики даних формують фахівця конкурентноздатного на ринку
праці (як правило контингент студентів, які навчаються за ОП «Консолідована інформація» 
формують бакалаври, які завершили бакалаврат «Право»); 2. Потреба у фахівцях з даної ОП, як 
правило, висувається такими роботодавцями: Український інститут науково-технічної експертизи 
та інформації, Український інститут інтелектуальної власності. Співпраця з роботодавцями 
підтверджується наявними договорами та угодами.



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.

Факти, докази та їх аналіз:

Задля врахування досвіду аналогічних вітчизняних програм було проаналізовано аналогічні ОП в 
Харківському національному університеті радіоелектроніки, Національному університеті 
«Львівська політехніка», Національному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та обрано оптимальний комплекс компонентів ОП,
які забезпечують програмні результати навчання (ПРН) та специфіку ОП «Консолідована 
інформація». При формуванні цілей та ПРН за ОП "Консолідована інформація" галузевий контекст 
враховується через формування та реалізацію моделі підготовки магістрів з акцентом на бізнес 
аналіз інформаційних процесів. ОП враховує вимоги загальноєвропейських стандартів освіти в 
галузі комп’ютерних наук.

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

Факти, докази та їх аналіз:

Стандарту вищої освіти за спеціальністю 124 «Системний аналіз» на другому (магістерському) 
рівні вищої освіти на даний момент не затверджено. ПРН, заявлені в освітній програмі, 
відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій сьомого кваліфікаційного рівня. Аналіз 
матриці відповідності програмних компетентностей ОП «Консолідована інформація» за 
спеціальністю 124 «Системний аналіз», свідчить, що загальні та спеціальні (фахові) компетентності,
визначені Національною рамкою кваліфікацій, забезпечуються обов’язковими компонентами 
освітньої програми.

Загальний аналіз щодо Критерію 1

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1:

Відповідність цілей освітньої програми Стратегії розвитку університету на 2015-2020 роки та 
Стратегічному плану розвитку на 2019-2026 роки. 

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

Доцільно було б під час формування ОП детальніше вивчити регіональний контекст та ринок праці,
отримавши відгуки та побажання від провідних ІТ-компаній міста Києва і регіону та інших 
потенційних компаній.

Рівень відповідності Критерію 1:

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1:

Оскільки суттєвих недоліків за першим критерієм не виявлено, а слабкі сторони суттєво не 
впливають на загальну оцінку за даним критерієм, то експертна група прийняла спільне рішення 
оцінити відповідність Критерію 1 за рівнем В. Для усунення зазначених слабких недоліків в 
інституті ведеться відповідна робота з вивчення регіонального контексту та ринку праці. 
Слід відзначити, що ОП затверджена Ректором НУ «Одеська юридична академія», а не 
відокремленим структурним підрозділом, оскільки відповідно до Положення про Київський 
інститут інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія», затвердженого 



наказом ректора №5271-77 від 25 грудня 2016р. та прийнятого Вченою радою університету 
(протокол №5 від 16 грудня 2016 р.), розділу І, пункту 1.1. «Київський інститут інтелектуальної 
власності та права НУ «Одеська юридична академія» є структурним підрозділом НУ «Одеська 
юридична академія». Відповідно до Статуту НУ «Одеська юридична академія» затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 05.01.2017 р. №20 абз. 2 пункту 5.2. розділу 5 
«Структура університету» «Структурні підрозділи університету можуть розташовуватись за/або 
поза межами місцезнаходження університету», а Київський інститут інтелектуальної власності та 
права НУ «Одеська юридична академія» не є філією. Згідно з підпунктом 8 пункту 6.21 розділу 6 
Статуту «Органи управління університетом та їх повноваження» Вчена рада університету 
затверджує освітні програми та навчальні плани, визначає строки навчання на відповідних рівнях. 
Тому ОП «Консолідована інформація» зі спеціальності 124 «Системний аналіз» затверджена 
Вченою радою університету. Відповідно до пункту 6.28 розділу 6 Статуту університету «Ограни 
управління університетом та їх повноваження» «В університеті Вченою радою університету за 
поданням Президента університету можуть бути утворені вчені ради структурних підрозділів, 
повноваження яких визначаються Вченою радою університету відповідно до цього Статуту. Вчена 
рада університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних 
підрозділів». Варто зауважити, що Положенням про вчену раду інституту не передбачено 
повноважень вченої ради інституту щодо затвердження освітніх програм та навчальних планів.

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)

Факти, докази та їх аналіз:

Обсяг ОП "Консолідована інформація" становить 90 кредитів ЄКТС та відповідає за змістом 
другому (магістерському) рівню вищої освіти та сьомому кваліфікаційному рівню за Національною 
рамкою кваліфікацій, враховує вимоги загальноєвропейських стандартів освіти в галузі 
комп’ютерних наук, корелюється з навчальними програмами провідних університетів України.

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.

Факти, докази та їх аналіз:

ОП «Консолідована інформація» досить структурована. Вона містить 29 освітніх компонент з яких 
16 вибіркові, що об’єднані у 2 блоки. Кількість освітніх компонент в ОП співпадає з кількістю 
компонент у навчальному плані. Матриця відповідностей засвідчує повне забезпечення 
обов’язковими компонентами ОП програмних результатів навчання. У навчальному плані вивчення
дисциплін передбачене протягом трьох семестрів. У цілому вибір та послідовність вивчення 
обов’язкових компонент освітньої програми є обґрунтованими і дозволяють досягти заявлених 
цілей та програмних результатів навчання.

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

Факти, докази та їх аналіз:

Зміст освітньої програми полягає в аналізі даних для рішення економічних, соціальних, екологічних
та інших проблем і задоволення інформаційних потреб користувачів. Такий зміст відповідає 
спеціальності 124 «Системний аналіз».



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

Факти, докази та їх аналіз:

В ЗВО формування освітньої траєкторії реалізується через варіативні складові навчальних планів та
ОП, що регулюється Положенням про організацію освітнього процесу (http://onua.edu.ua/downloads/
ustanov_dokum/poloj_organ_osvit_process.pdf ). Структура ОП передбачає можливість формування 
індивідуальної освітньої траєкторії шляхом застосування комбінації диференційованого та 
індивідуального підходів, який полягає у індивідуальному виборі однієї із двох спеціалізацій: 
«Консолідована інформація в науково-технологічній сфері» або «Консолідована інформація в 
соціальній сфері».

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

Факти, докази та їх аналіз:

В навчальному плані передбачена переддипломна практика (7,5 кредитів ЄКТС), яка дозволяє 
здобути загальні компетентності ЗК1-ЗК12 (див. навчальний план), необхідні для подальшої 
професійної діяльності.

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

Факти, докази та їх аналіз:

ОП передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок завдяки вивченню 
обов’язкових компенсаційних дисциплін («Комунікації у професійній діяльності», «Креативний 
менеджмент»). Однак у навчальному плані відсутні такі навчальні дисципліни, які забезпечують 
частину соціальних навичок, пов’язаних із теорією конфліктів та роботою в команді.

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

Факти, докази та їх аналіз:

Професійний стандарт за спеціальністю 124 «Системний аналіз» відсутній.

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

Факти, докази та їх аналіз:

Для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним 
навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною роботою) Національний 
університет «Одеська юридична академія» використовує підхід, згідно якого: обсяг аудиторних 
занять з певного освітнього компонента має становити від 1/3 до 1/2 обсягу годин, відведених для 
його засвоєння; аудиторні заняття та фактичне навантаження за ОП співвідносяться приблизно як 1 
до 3; аудиторні заняття та навчальний час студента на тиждень співвідносяться як 2 до 3.

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.



Факти, докази та їх аналіз:

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти за даною освітньою програмою не 
здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2:

Позитивною практикою ЗВО є те, що заняття за цією ОП відбуваються в другу зміну. Це дає змогу 
здобувачам вищої освіти поєднувати роботу та навчання.

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

В рамках ОП «Консолідована інформація» дуальна форма здобуття освіти не здійснюється. 
Опитування здобувачів ОП «Консолідована інформація» виявило, що їх переважна більшість 
безпосередньо працюють за майбутньою спеціальністю, тому рекомендуємо розробити Положення 
про дуальну освіту та в подальшому користуватися ним.

Рівень відповідності Критерію 2:

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2:
Оскільки суттєвих недоліків за Критерієм 2 не виявлено, а слабкі сторони, які зазначено в 
підкритеріях 6 та 9 суттєво не впливають на загальну оцінку за даним критерієм то експертна група 
прийняла спільне рішення оцінити відповідність Критерію 2 за рівнем В.

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. 

Факти, докази та їх аналіз:

Правила прийому на навчання та вимоги до вступників регламентуються документом: «Правила 
прийому до Національного університету «Одеська юридична академія», затверджених Вченою 
радою, протокол № 5 від 28.01.2019 року. (http://onua.edu.ua/index.php?
option=com_content&view=article&id=8424%3A-qq-2019-&catid=228%3A2016-01-25-09-13-
02&Itemid=718&lang=uk ). Ознайомлення з документом підтвердило, що правила прийому є 
чіткими, зрозумілими та рівними для всіх.

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

Факти, докази та їх аналіз:



Програма вступного випробування, яке проводиться у тестовій формі (50 тестових завдань), 
визначає перелік компетентностей, які є початковими (вхідними) для вступу на ОП і водночас 
такими, що повною мірою враховують особливості програми. Тому експертна група дійшла 
висновку про врахування Правилами прийому особливостей цієї програми.

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

Факти, докази та їх аналіз:

У Положенні про академічну мобільність учасників освітнього процесу 
(onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_academ-mobil.pdf) чітко зрозуміло викладені правила 
визнання результатів навчання. Відповідно до цього положення, визнання результатів навчання в 
рамках академічного співробітництва здійснюється з використанням ЄКТС або з використанням 
системи оцінювання ЗВО/наукової установи-партнера. Щодо ЗВО, які не є партнерами, то питання 
визнання результатів навчання регулюється Положенням про порядок поновлення, переведення та 
відрахування здобувачів вищої освіти 
(onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_perevod_vostanov_otchislenie.pdf )

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.

Факти, докази та їх аналіз:

Не визначені чіткі правила щодо визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. 
Однак в межах дисципліни «Технології підтримки прийняття рішень» є досвід врахування 
результатів, отриманих студентами під час проходження тренінгів та курсів (візуалізація даних, 
обробка даних) на онлайн-платформі Прометеус. 

Загальний аналіз щодо Критерію 3

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3:

Позитивною практикою є система належного інформування потенційних вступників та 
стейкхолдерів про освітню програму, правила прийому й умови навчання. 

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

Недоліком ОП є відсутність у ЗВО правил визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті. Оскільки держава визнає цей вид освіти і заохочує до його здобуття, 
університету варто розробити відповідний внутрішній нормативно-правовий акт, який визначить 
чіткі, зрозумілі й доступні правила і процедури визнання результатів навчання, здобутих шляхом 
неформальної освіти.

Рівень відповідності Критерію 3:

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3:



Взявши до уваги сильну сторону та наявність слабкої сторони, несуттєвість якого засвідчує 
відсутність запиту на неформальну освіту з боку здобувачів вищої освіти, які навчаються на ОП, 
експертна група дійшла висновку, що освітня програма “Консолідована інформація” відповідає 
рівню В за Критерієм 3.

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. 

Факти, докази та їх аналіз:

Під час інтерв’ювання здобувачів вищої освіти було встановлено, що форми та методи навчання і 
викладання у Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету 
«Одеська юридична академія» переважно сприяють досягненню заявлених у освітній програмі 
цілей та програмних результатів навчання. Крім того, вони у цілому узгоджуються із 
студентоцентрованим підходом та принципами академічної свободи. 

2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо 
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб).

Факти, докази та їх аналіз:

ЗВО обрав для себе декілька форм інформування здобувачів вищої освіти, а саме: комплекси 
інформаційно-методичного супроводу вивчення кожної освітньої компоненти; навчальні посібники;
методичні рекомендації до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи тощо. 
Здобувач має змогу отримати інформацію про освітній процес, розклад занять, а також отримати 
консультацію викладача. Здобувачу вищої освіти своєчасно та належним чином надається 
необхідна інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, а також порядку та 
критеріїв оцінювання у межах навчальних дисциплін ОП

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

Факти, докази та їх аналіз:

Студенти долучаються до процесу досліджень під час виконання дипломних робіт. Окремі 
здобувачі вищої освіти за ОП брали участь у науково-практичних конференціях.

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

Факти, докази та їх аналіз:

Під час зустрічі з роботодавцями та здобувачами освіти було підтверджено, що до пропозицій 
останніх дослуховуються і враховують під час перегляду та оновленні навчальних програм. Також з
метою перевірки якості надання освітніх послуг науково-педагогічними працівниками ОП 
«Консолідована інформація» зі спеціальності 124 «Системний аналіз» освітнього ступеня «магістр» 
серед студентів систематично проводять анонімні опитування. За результатами одного з таких 
опитувань: «На відкрите питання «Якими навчальними дисциплінами Ви би хотіли доповнити свій 
навчальний план?» надали відповідь 4 респонденти».



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

Факти, докази та їх аналіз:

Доцент Дяченко Н.П. бере участь у НДР «Механізми узгодження інтересів у виробленні публічної 
політики в Україні» (ДН 0119U101695), що виконується в рамках шверцарсько-українського 
проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU». Крім того, підписаний 
меморандум про співпрацю між ЗВО і Відомством патентів та торговельних марок Азербайджану 
щодо провадження спільних проектів, програм та заходів, включаючи симпозіуми, конференції, 
семінари, круглі столи у рамках пріоритетних сфер наукової діяльності.

Загальний аналіз щодо Критерію 4

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4:

Відсутність бар’єру між викладачами та студентами. 

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

Недостатній рівень міжнародної співпраці в межах ОП «Консолідована інформація».

Рівень відповідності Критерію 4:

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4:

Оскільки суттєвих недоліків за Критерієм 4 не виявлено, а слабкі сторони суттєво не впливають на 
загальну оцінку за даним критерієм, то експертна група прийняла спільне рішення оцінити 
відповідність Критерію 4 за рівнем В. Рекомендуємо активізувати міжнародну співпрацю 
здобувачів, які навчаються за ОП «Консолідована інформація».

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.

Факти, докази та їх аналіз:

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання для здобувачів вищої освіти є 
вільно доступною. Здобувачі вищої освіти мають можливість ознайомитися з навчальним планом 
ОП та володіти інформацією щодо переліку навчальних дисциплін, які ними будуть вивчатися, з 
моменту затвердження першого рішенням Вченої ради ЗВО та введення його в дію наказом його 
ректора. У вільному доступі для здобувачів вищої освіти перебувають також силабуси та робочі 
програми навчальних дисциплін, які дозволяють сформувати у особи, що навчається, уявлення про 
її ПРН, зміст та обсяг вивчення, форми контрольних заходів та критерії оцінювання. В ЗВО 
програми навчальних дисциплін розроблені відповідно до Положення 
(onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_pro_pnd_2017.pdf). Критерії оцінювання знань та 



навичок здобувачів вищої освіти є єдиними для ЗВО та затверджені Положенням про організацію 
освітнього процесу, яке розміщено у вільному доступі на офіційному веб-сайті ЗВО. Крім того, 
критерії та методи оцінювання викладені в навчально-методичних комплексах навчальних 
дисциплін ОП, а на початку їх вивчення викладач в обов'язковому порядку ознайомлює з ними 
здобувачів вищої освіти. Під час вступної компанії та профорієнтаційних заходів абітурієнти мають
можливість ознайомитись із силабусами навчальних дисциплін та навчальними планами, в яких 
наявна інформація про форми контрольних заходів та критерії їх оцінювання.

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

Факти, докази та їх аналіз:

Стандарт вищої освіти підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої 
програми "Консолідована інформація" спеціальності 124 "Системний аналіз" на момент проведення
акредитаційної експертизи відсутній. Тому на ОП "Консолідована інформація" проваджена 
традиційна форма атестації магістрів – захист магістерської роботи та державний екзамен.

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.

Факти, докази та їх аналіз:

Правила проведення контрольних заходів визначені Положенням про порядок організації та 
проведення контрольних заходів (onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_kontr_zahod.pdf). Під 
час зустрічі зі здобувачами вищої освіти з’ясовано, що правила проведення контрольних заходів 
для них є зрозумілими, чіткими, доступними та завчасно відомими (обговорюється на перших 
заняттях дисциплін). Також викладач Коваленко Н.А. зазначила, що використовує хмарний сервіс 
Dropbox, куди завантажує персональні папки для студентів з інформацією про форми контрольних 
заходів та силабусами. Здобувачі позитивно оцінили об’єктивність екзаменаторів, 
продемонстрували поінформованість щодо процедур оскарження результатів контрольних заходів 
та їх повторного проходження, зазначили про відсутність випадків конфліктних ситуацій. Під час 
зустрічей з керівництвом університету виявлено, що ЗВО проводить систематичне таємне 
опитування студентів, а для здобувачів наявні і доступні процедури апеляції результатів 
контрольних заходів. Здобувачі освіти також ознайомлені з можливістю та процедурою оскарження
результатів контрольних заходів, але випадків подання апеляцій на ОП не було.

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.

Факти, докази та їх аналіз:

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності в ЗВО містить Положення 
про забезпечення оригінальності наукових робіт і запобігання та виявлення академічного плагіату, 
прийняте рішенням Вченої ради університету від 14.12.2015, протокол № 3 та затверджене 
ректором (onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2796%3A2016-02-10-12-31-
10&catid=116%3A2011-10-10-07-48-27&Itemid=376&lang=ukr). Електронний варіант 
кваліфікаційних робіт здобувачі ОП передають завідувачу кафедри Тупкало В.М., який в свою 
чергу направляє їх до наукової бібліотеки НУ «Одеська юридична академія», де здійснюється 
автоматизована перевірка робіт на наявність академічного плагіату у ПЗ «Unicheck», яка 
адмініструється уповноваженим працівником бібліотеки. Заходи щодо впровадження способів 
підтримання академічної доброчесності у системі вищої освіти України були обговорені під час 



круглого столу на тему «Роль академічної доброчесності у студентському середовищі», що відбувся
21.06.2019 р.

Загальний аналіз щодо Критерію 5

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5:

Здача іспитів здобувачами за ОП «Консолідована інформація» відбувається шляхом електронного 
тестування на комп’ютерах. 

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

Рівень відповідності Критерію 5:

Рівень А

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5:

Оскільки недоліків за Критерієм 5 не виявлено, експертна група прийняла спільне рішення оцінити 
відповідність Критерію 5 за рівнем А.

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. 

Факти, докази та їх аналіз:

Аналіз кадрового складу у цілому засвідчив достатній рівень відповідності академічної кваліфікації 
науково-педагогічних працівників тим освітнім компонентам, які вони викладають на ОП. Це 
підтверджують наявні дипломи про вищу освіту, дипломи про наукові ступені, атестати про вчене 
звання, а також свідоцтва про підвищення кваліфікації. Завідувач кафедри Тупкало В.М. поряд із 
академічною кваліфікацією має відповідну професійну кваліфікацію. Він має власний практичний 
досвід управління бізнес-структурою, який зареєстрований в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб та громадських формувань і як ФОП, здійснює управлінські консалтингові проекти
на підприємствах різних напрямків бізнесу (КВЕД 62.02 Консультування з питань інформатизації).

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

Факти, докази та їх аналіз:

Конкурсний відбір викладачів відбувається відповідно до «Положенням про конкурсну комісію по 
відбору кандидатів на заміщення вакантних посад НПП» (onua.edu.ua/index.php?
option=com_content&view=article&id=8668%3A-----------------q--q&catid=231%3A2016-03-11-15-27-
39&Itemid=725&lang=ukr). До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади науково-
педагогічного працівника допускаються особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам до 
відповідної посади.



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

Факти, докази та їх аналіз:

ЗВО має заключені угоди із такими роботодавцями: Державна Науково-технічна бібліотека 
України, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», ГО 
«Міжнародна фундація розвитку» та ДП «Український інститут інтелектуальної власності», які 
надають допомогу в розробці освітньої програми та навчальних програм курсів. Завідувач науково-
організаційним відділом ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» 
була включена до робочої групи з розробки освітньої програми. У травні 2019 року при перегляді 
освітньої програми, з ініціативи роботодавців було введено нові фахові компетентності.

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

Факти, докази та їх аналіз:

До аудиторних занять в рамках ОП «Консолідована інформація» долучалась директор Державної 
науково-технічної бібліотеки України Жарінова А.Г. Рекомендуємо регулярно планувати залучення
професіоналів роботодавців до аудиторних занять під час викладання навчальних дисциплін.

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

Факти, докази та їх аналіз:

Сприяння професійному розвиткові викладачів здійснюється на всіх рівнях забезпечення якості 
освіти. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу ЗВО забезпечує підвищення 
кваліфікації та стажування своїх працівників один раз на п'ять років. Так гарант освітньої програми 
«Консолідована інформація» спеціальності 124 «Системний аналіз» проф., д.т.н. Тупкало В.М. 
підвищував свою кваліфікацію в Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної 
академії державного управління при Президентові України (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 
12СПВ 065715 від 24.04.2015 р.).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Факти, докази та їх аналіз:

ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності шляхом матеріального та професійного 
заохочення. Кожного року проводиться захід до Дня створення Національного університету 
«Одеська юридична академія», під час якого Президент університету відмічає грамотами, 
нагородами та відзнаками співробітників. Зі знижкою 85% науково-педагогічні працівники  
маютьможливість відпочити на спортивно-оздоровчій базі відпочинку «Академія».

Загальний аналіз щодо Критерію 6

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6:

Позитивною практикою у контексті Критерію 6 вважаємо наявність прозорих процедур добору та 
стимулювання професійного розвитку викладачів.

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



Недостатнє залучення роботодавців до проведення аудиторних занять слухачів ОП «Консолідована 
звітність». Однак гарант програми має чіткий план майбутньої співпраці з київськими ІТ 
компаніями для подолання цього недоліку.

Рівень відповідності Критерію 6:

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6:

Оскільки суттєвих недоліків за Критерієм 6 не виявлено, а слабкі сторони суттєво не впливають на 
загальну оцінку за даним критерієм то експертна група прийняла спільне рішення оцінити 
відповідність Критерію 6 за рівнем В.

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.

Факти, докази та їх аналіз:

Матеріально-технічне забезпечення відповідає ліцензійним умовам. Наявні такі матеріально-
технічні ресурси: приміщення для проведення навчальних занять та контрольних заходів; 
соціально-побутова інфраструктура (стадіон, спортивний зал та майданчик, їдальня); гуртожитки 
(кімнати гуртожитку повністю мебльовані та мають окремі санвузол та душову кімнату, а також 
спільну кухню на три кімнати); спеціалізовані лабораторії (комп’ютерні робочі місця, обладнані для
проведення занять з дисциплін навчального плану ОП); бібліотека з читальним залом з безоплатним
доступом до підручників, наукових видань та журналів, включаючи доступ до ресурсів глобальної 
мережі Інтернет. На думку експертної комісії, наявні матеріально технічні ресурси в повній мірі 
забезпечують можливість реалізації освітньої програми.

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.

Факти, докази та їх аналіз:

Інтерв’ювання фокусних груп (здобувачі вищої освіти, представники студентського 
самоврядування, керівництво і менеджмент ЗВО, адміністративний персонал, науково-педагогічні 
працівники) дало змогу встановити, що доступ учасників освітнього процесу до інфраструктури та 
інформаційних ресурсів ЗВО, необхідних для навчання і наукової діяльності в межах ОП, є 
безоплатним. 

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.

Факти, докази та їх аналіз:

За результатами візуального спостереження виявлено, що умови роботи і навчання співробітників 
та студентів ЗВО відповідають встановленим нормам, що підтверджено документами про 
відповідність приміщень та матеріально-технічної бази Київського інституту інтелектуальної 
власності та права НУ «Одеська юридична академія» санітарним нормам та вимогам правил 
пожежної безпеки. В ЗВО популяризується здоровий спосіб життя, активний відпочинок та 
організовуються святкові заходи для забезпечення безпечного відпочинку за участі керівництва. 
Періодично проводяться опитування студентів стосовно потреб та інтересів студентства щодо рівня
їх задоволеності.



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

Факти, докази та їх аналіз:

За результатами групового спілкування із здобувачами вищої освіти ОП «Консолідована 
інформація» було визначено, що Університет визначає високий рівень задоволеності освітньою, 
організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою. На підставі аналізу 
результатів опитувань здобувачів встановлено, що рівень задоволеності становить 75-95%.

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

Факти, докази та їх аналіз:

ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми 
потребами, щоб вони мали рівні можливості на реалізацію права на навчання та повноцінно 
соціалізувалися. Навчальні корпуси мають пандуси для забезпечення доступу такої категорії осіб до
навчальних приміщень, в приміщенні працюють ліфти, туалети обладнані спеціалізованими 
кабінками, а також діє затверджений ректором ЗВО Порядок супроводу (надання допомоги) особам
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 
(onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poryadok_suprovodu_invalidov.pdf).

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.

Факти, докази та їх аналіз:

Політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із 
сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією) здійснює уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції ЗВО, яка діє на підставі Типового положення про 
уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції та 
Методичних рекомендацій щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з 
питань запобігання та виявлення корупції. Під час реалізації ОП «Консолідована інформація» 
випадків подібних конфліктних ситуацій не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 7

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7:

Серед матеріально-технічного забезпечення окремо варто виділити гуртожитки. Умови для 
проживання студентів у гуртожитку на найвищому рівні. Кімнати гуртожитку повністю 
омебльовані та мають окремий санвузол і душову. На кожному поверсі є кухня, розрахована на 3 
блоки кімнат. Крім того наявні всі умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

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

Рівень відповідності Критерію 7:

Рівень А

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7:



Оскільки недоліків за Критерієм 7 не виявлено, експертна група прийняла спільне рішення оцінити 
відповідність Критерію 7 за рівнем А.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

Факти, докази та їх аналіз:

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП в 
Національному університеті «Одеська юридична академія» регулюються Положенням про освітні 
програм Національного університету «Одеська юридична академія», прийнятого рішенням Вченої 
ради Університету від 02.07.2016 р., протокол № 7, яке оприлюднене у відкритому доступі в мережі
Інтернет за посиланням: http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_osvit_prog.pdf. Результати
перегляду ОП відображені у протоколах (протокол №1 від 28.08.2018, протокол № 2 від 11.06.2019 
та протокол № 3 від 18.06.2019).

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.

Факти, докази та їх аналіз:

Перегляд ОП останній раз відбувся в 2019 р. з метою встановлення відповідності її структури та 
змісту до змін вимог законодавчої та нормативної бази, що регулює якість освіти, замовлення ринку
праці до якості фахівців, сформованості загальних та професійних компетентостей, освітніх потреб 
здобувачів вищої освіти. За результатами інтерв’ювання студентів, які навчаються на освітній 
програмі стало відомо, що здобувачі вищої освіти залучені до процесу перегляду освітньої 
програми та інших процедур забезпечення якості вищої освіти через членство представників 
студентського самоврядування у вченій раді інституту. До уваги була взята пропозиція здобувачів 
вищої освіти щодо збільшення аудиторних годин на практичні заняття.

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

Факти, докази та їх аналіз:

За результатами інтерв’ювання стало зрозуміло, що роботодавці активно залучаються до процесу 
перегляду освітньої програми. Були враховані пропозиції Ващук О.П. (голова правління ГО 
«Міжнародна фундація розвитку»). Також представники роботодавців залучаються до рецензування
освітньої програми «Консолідована інформація».

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

Факти, докази та їх аналіз:

В університеті ведеться практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного 
шляху випускників освітньої програми "Консолідована інформація". Так випускниця 2018 року 
Березіна Мирослава Леонідівна займає посаду начальника відділу на ТзОВ «Нова Пошта»; 
Кукурудза Сергій Олексійович займає посаду начальника автослужби Національного центру 
управління та випробувань космічних засобів. Значна кількість випускників працюють в УкрІНТЕІ.

http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_osvit_prog.pdf


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

Факти, докази та їх аналіз:

Перевірка випускової кафедри за ОП «Консолідова інформація» відбувається на основі 
розпорядження директора інституту та проводиться щорічно з періодичністю 1 раз на12 місяців. 
Під час перевірки виявляються недоліки ОП. Між тим часті зміни вимог ринку праці до фахівців 
цієї ОП та зустріч експертної групи із роботодавцями та студентами засвідчили доцільність 
підвищення періодичності виявлення та реагування на недоліки у змісті навчання за програмою та у
процесі освітньої діяльності. 

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

Факти, докази та їх аналіз:

Попередніх акредитаційних експертиз за цією ОП не проводилось. При формуванні програми 
гарант та академічний персонал користувалась пропозиціями проекту стандарту вищої освіти за 
другим (магістерським) рівнем спеціальності 124 «Системний аналіз», а також висновками та 
рекомендаціями експертів з інших ЗВО України.

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

Факти, докази та їх аналіз:

У ЗВО сформовано систему відділів, діяльність яких спрямована на постійний аналіз освітньої 
діяльності в університеті. Аналітичний відділ (керівник Гросул В.С.) сконцентрований на 
моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, проводить маркетингово-
моніторингові, соціально-психологічні та соціально-педагогічні дослідження. Навчально-
методичний відділ здійснює координацію системи моніторингу для уточнення освітніх програм; 
розробку напрямів їх вдосконалення з урахуванням новітніх освітніх тенденцій та координацію 
відповідних заходів з гарантами освітніх програм, забезпечує планування та організацію 
навчального процесу; навчально-методичне, нормативно-інформаційне та організаційно-
консультаційне забезпечення. Соціологічні дослідження задоволеності викладачів, студентів, 
випускників і працедавців якістю освітнього процесу здійснює Лабораторія соціологічних та 
політичних досліджень. Зустріч експертів із керівниками даних відділів показала, що у ЗВО дієва та
збалансована система забезпечення якості освітнього процесу. Керівники відділів працюють в 
м.Одеса й були присутні в Київському інституті інтелектуальної власності та права під час виїзду 
експертної групи.

Загальний аналіз щодо Критерію 8

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8:

У ЗВО дієва та збалансована система забезпечення якості освітнього процесу, не зважаючи на 
значне територіальне розміщення структурного підрозділу від його адміністрації.

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

Результати проведених опитувань та анкетувань здобувачів освіти з метою виявлення пропозицій, 
щодо перегляду ОП «Консолідована інформація» чітко не систематизовані та не акумульовані.

Рівень відповідності Критерію 8:



Рівень В

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8:

Оскільки суттєвих недоліків за Критерієм 8 не виявлено, а слабкі сторони суттєво не впливають на 
загальну оцінку за даним критерієм то експертна група прийняла спільне рішення оцінити 
відповідність Критерію 8 за рівнем В.

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.

Факти, докази та їх аналіз:

Освітній процес здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в 
Національному університеті «Одеська юридична академія», схваленого Вченою радою 
Університету (протокол №7 від 07.05.2019 р). Освітній процес організовується з урахуванням 
наявного науково-педагогічного потенціалу, матеріальної і навчально-методичної бази 
Університету, з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та 
орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного 
оновлення наукових знань, академічної та професійної мобільності, швидкої адаптації до змін і 
розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та 
організації праці в умовах ринкової економіки.

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 (стейкхолдерів).

Факти, докази та їх аналіз:

Проект ОП "Консолідована інформація " оприлюднений сайті ЗВО http://onua.edu.ua/index.php?
option=com_content&view=article&id=9105%3A-q-q&catid=228%3A2016-01-25-09-13-
02&Itemid=718&lang=ukr

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 (стейкхолдерів) та 
суспільства.

Факти, докази та їх аналіз:

Освітня програма в повному обсязі оприлюднена на сайті http://onua.edu.ua/index.php?
option=com_content&view=article&id=9076%3A----124--&catid=230%3A2016-01-25-09-33-
23&Itemid=719&lang=ukr

Загальний аналіз щодо Критерію 9

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9:



Нормативні  документи  Київського  інституту  інтелектуальної  власності  та  права  Національного
університету «Одеська юридична академія», що оприлюднені сайті ЗВО чіткі та зрозумілі.

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

Довести до логічного завершення структуризацію офіційного сайту інституту для його більшої 
наочності та покращити роботу сайту з технічної точки зору.

Рівень відповідності Критерію 9:

Рівень В

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9:

Оскільки суттєвих недоліків за Критерієм 9 не виявлено, а слабкі сторони суттєво не впливають на 
загальну оцінку за даним критерієм, то експертна група прийняла спільне рішення оцінити 
відповідність Критерію 9 за рівнем В.

Критерій 10. Навчання через дослідження

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

Факти, докази та їх аналіз:

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

Факти, докази та їх аналіз:

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).

Факти, докази та їх аналіз:



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.

Факти, докази та їх аналіз:

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

Факти, докази та їх аналіз:

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.

Факти, докази та їх аналіз:

Загальний аналіз щодо Критерію 10

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10:

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

Рівень відповідності Критерію 10:



Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10:

5. Інші спостереження

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

6. Підсумки

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

Критерій Рівень відповідності

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та 
академічна доброчесність

Рівень А

Критерій 6. Людські ресурси Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень А
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження

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

До звіту додається:

☐ дорадчий висновок представника роботодавців

☐ окремі думки членів експертної групи

☒ програма відвідування ЗВО



☐ інші документи.

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.

Голова експертної групи (електронний підпис) (Литвин Василь Володимирович)

Члени експертної групи (електронні підписи) (Концеба Сергій Михайлович)

(Гомбалевська Поліна Андріївна)


