висновки
експертної комісії щодо акредитації
діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів
за освітньо-професійною програмою
Адміністративний менеджмент
спеціальності 074 (281) Публічне управління
та адміністрування
у Харківському національному університеті міського
господарства імені О.М. Бекетова

2

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
експертної комісії про підсумки первинної акредитації освітньопрофесійної програми Адміністративний менеджмент зі спеціальності
074 (281) Публічне управління та адміністрування за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти у Харківському національному
університеті міського господарства імені О.М. Бекетова
20. 12. 2017

м. Харків

Відповідно до 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних
закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення
про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих
навчальних закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення
первинної
акредитаційної
експертизи
освітньо-професійної
програми
Адміністративний менеджмент зі спеціальності 074 (281) Публічне управління
та адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, інших
нормативно-правових актів та наказу Міністерства освіти і науки України від
14.12.2017 р. № 409-л «Про проведення акредитаційної експертизи», експертна
комісія МОН України у складі:
Монастирський
проректор з науково-педагогічної
Григорій Леонардович
роботи,
професор
кафедри
менеджменту
та
публічного
управління
Тернопільського
національного
економічного
університету, доктор економічних
наук, професор, голова експертної
комісії;
Орлова
професор кафедри управління
Наталія Сергіївна
Київського університету імені
Бориса Грінченка, доктор наук з
державного управління, професор
експерт,
у період з 18 грудня по 20 грудня 2017 р. включно розглянула подані
Харківським
національним
університетом
міського
господарства
імені О.М. Бекетова матеріали і безпосередньо в навчальному закладі
перевірила достовірність інформації, що подана до Міністерства освіти і науки
України разом із заявою на проведення акредитації, стан кадрового, навчальнометодичного, матеріально-технічного та інформаційного
забезпечення
навчально-виховного процесу, відповідності освітньої діяльності державним
вимогам щодо підготовки фахівців заявленого другого (магістерського) рівня
вищої освіти; зустрілася з ректором, проректорами, керівниками факультетів
Голова комісії/
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тощо.
За результатами експертного оцінювання комісія констатує:
1. Загальна характеристика Харківського національного
університету міського господарства імені О.М. Бекетова
Харківський
національний
університет
міського
господарства
імені О.М. Бекетова (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) - найстаріший в Україні
вищий навчальний заклад, що готує фахівців у галузі міського господарства,
заснований у 1922 році.
У 2008 році Харківська національна академія міського господарства
пройшла державну акредитацію і рішенням АК України від 1 липня 2008 р.
(протокол № 72) визнаний акредитованим за IV рівнем (сертифікат: серія РД-IV
№ 2124487 від 5 червня 2013 p., термін дії до 1 липня 2018 р.). У 2013 році
навчальний статус набув статусу Харківського національного університету
міського господарства імені О.М. Бекетова.
У 2016 р. в університеті впроваджена система забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти університету міського господарства
імені О.М. Бекетова. Здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців
відповідно до стандартів освіти для різних галузей міського господарства
України та зарубіжних країн.
Пріоритетом діяльності є дослідження потреб галузі та запитів
роботодавців. Колектив Університету постійно і наполегливо працює над:
удосконаленням навчально-методичної бази; підвищенням якості науковопедагогічних кадрів; розширенням і укріпленням міжнародних зв'язків;
оновленням форм і засобів організації освітнього процесу, виховної та
профорієнтаційної роботи; підвищенням рівня наукових досліджень
фундаментального і прикладного характеру та формуванням визнаних в
Україні та у світі наукових шкіл; втілення у життя випереджальної стратегії
комплексного оновлення й удосконалення змісту освіти, спрямовану на
європейську інтеграцію освітнього простору, науки і виробництва.
Високий статус національного закладу вищої освіти України
підтверджують результати рейтингів. У рейтингу вищих навчальних закладів
«ТОП-200 Україна» (квітень, 2017) ХНУМГ ім. О.М. Бекетова посів 108 місце,
у тому числі серед харківських ВНЗ - 16 місце. За результатами міжнародного
рейтингу Webometrics серед 330 ВНЗ України ХНУМГ ім. О.М. Бекетова посів
21 місце.
Станом на квітень 2017 року за даними бібліометричної бази даних
Scopus ХНУМГ ім. О.М. Бекетова посідає 63 місце серед 136 ВНЗ України.
В університеті органічно поєднується ефективна система підготовки
кваліфікованих кадрів і всі види наукової діяльності в галузі фундаментальних,
прикладних дисциплін, а також у сфері міждисциплінарних досліджень.
Науково - педагогічний склад Університету - близько 574 науковопедагогічних співробітників. Серед них 88 докторів наук, професорів; 355
кандидатів наук, доцентів. Серед професорів 30 дійсних членів і членів-
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кореспондентів галузевих академій наук України, 11 лауреатів Державної
премії України в галузі науки і техніки.
Науковий потенціал Університету. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова є однією з
провідних наукових установ у галузі міського господарства, де здійснюється
весь комплекс науково-дослідних робіт. Систематично проводяться різні
міжнародні та вітчизняні науково-практичні
конференції,
семінари,
симпозіуми, круглі столи.
З 2012 року за підтримки Національної академії наук України,
Міністерства освіти і науки України, Харківської обласної державної
адміністрації і Харківської міської ради з метою розвитку науково-технічної та
інноваційної діяльності в Харківському регіоні, ефективного та раціонального
використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для
комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на
вітчизняному та закордонних ринках, розпочав свою діяльність Науковий парк
«Наукоград-Харків».
У 2013 році створено Центр регіонального розвитку, який є самостійним
структурним підрозділом Харківського національного університету міського
господарства імені О.М. Бекетова. Центр є виконавчим органом Університету в
складі Координаційної ради затвердженої Договором про співпрацю від 16
липня 2013 р. Основними завданнями Центру є: моніторинг та інформування
про актуальні міжнародні програми та проекти міжнародної технічної
допомоги, що направлені на регіональний розвиток; консультування та
допомога у розробці грантових проектів для подання у міжнародні фонди;
підтримка та просування науково - технічних ініціатив та проектів; участь у
підготовці цільових програм та грантових проектів, підготовка тендерної
документації; участь у підготовці та здійсненні заходів щодо реалізації
регіональних цільових програм; моніторинг виконання регіональних програм;
організація і проведення виїзних науково-освітніх та соціально просвітницьких заходів. За період роботи Центром реалізовано два проекти:
«Соціальний діалог» та «Вода у долонях».
Завдяки партнерству з Міжнародною організацією «Фундація польськоукраїнської співпраці ПАУСІ» створено «Бізнес-інкубатор для студентів,
викладачів і бізнесу» та спільно зі студентами було ініційовано створення
студентської бізнес-асоціації. У 2014 р. відкрито дві наукові лабораторії:
«Бізнес-адміністрування» та «Економічні проблеми міського господарства та
будівництва».
Науковий потенціал ХНУМГ ім. О.М. Бекетова реалізується шляхом
виконання науково-дослідних робіт. Щорічно науковцями університету
виконуються науково-дослідні роботи за рахунок коштів Державного бюджету
України, за рахунок коштів замовників та за ініціативними тематиками кафедр
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.
Університет приділяє велику увагу обміну науковою інформацією та
апробаціям наукових досліджень. Систематично проводяться різні міжнародні
та вітчизняні науково-практичні конференції, семінари, симпозіуми, круглі
столи.
Голова комісії
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Міжнародна діяльність. Важливим аспектом у діяльності Університету є
міжнародне співробітництво. Університет підтримує тісні наукові й ділові
зв'язки з вищими навчальними закладами, науковими та дослідницькими
організаціями багатьох країн світу, у тому числі: Великої Британії, Німеччини,
Канади, Болгарії, Польщі, Чехії, Франції, Швеції та інших. Університет є
членом Міжнародної асоціації університетів, мереж інститутів громадського
адміністрування Центральної та Східної Європи. Є постійним учасником
міжнародних грантових програм.
Загальна характеристика ХНУМГ ім. О.М. Бекетова надається в
таблиці 1.
Таблиця 1
Загальна характеристика
Харківського національного університету міського господарства
імені О.М. Бекетова
№

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

Кількісні п а р а м е т р и

П о к а з н и к и діяльності

з/п

Денна
форма
навчання

Ліцензований обсяг вищого навчального
закладу (осіб)
у т. ч. за освітніми та освітньокваліфікаційними рівнями:
- молодший спеціаліст (осіб)
- бакалавр (осіб)
- спеціаліст (осіб)
- магістр (осіб)
Кількість здобувачів вищої освіти разом
у т. ч. за формами навчання:
Кількість навчальних груп (одиниць)
Кількість
напрямів
підготовки
та
спеціальностей (освітніх програм), за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти (одиниць)
у т. ч. за освітніми та освітньокваліфікаційними рівнями:
- молодший спеціаліст (одиниць)
- бакалавр (одиниць)
- спеціаліст (одиниць)
- магістр (одиниць)
Кількість кафедр (одиниць)
з них випускових (одиниць)
Кількість факультетів (одиниць)
Загальні навчальні площі будівель (кв. м)
з них:
- власні(кв. м)
- орендовані(кв. м)
,
Навчальні площі, які здаються вищим
навчальним закладом в оренду (кв. м)
Інше
Голова комісії

Заочна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

11455

—

5007
307

4795
2980
3680
9073
4066
346
21

—

21
12
17
38
24
8
125794,5
125794,5
—

—

-

-
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Висновок: документи, які надані в акредитаційній справі, звірені з
оригіналами, достовірні, за комплектністю та змістом дають змогу
отримати повну інформацію про структуру, організацію освітньої та
наукової діяльності ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, та про організацію
підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за
освітньо-професійною програмою Адміністративний менеджмент із
спеціальності 074 (281) Публічне управління та адміністрування.

2. Формування контингенту студентів здобувачів вищої освіти за
освітньо-професійною програмою Адміністративний менеджмент із
спеціальності 074 (281) Публічне управління та адміністрування
Формування контингенту студентів з підготовки магістрів за освітньопрофесійною програмою Адміністративний менеджмент із спеціальності 074
(281) Публічне управління та адміністрування здійснюється відповідно до Умов
прийому до вищих навчальних закладів України та Правил прийому до
Харківського національного університету міського господарства імені
О.М. Бекетова з числа випускників університету та інших вищих навчальних
закладів України.
Для забезпечення ефективної профорієнтаційної роботи серед
майбутніх абітурієнтів у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова створено і функціонує
Центр доуніверситетської освіти і кар'єри, який є навчально-організаційним
підрозділом університету.
Гарантією збільшення кількості здобувачів вищої освіти є вдало
організована і проведена профорієнтаційна робота, що здійснюється кафедрою
менеджменту і адміністрування ХНУМГ ім. О.М. Бекетова до початку прийому
документів приймальною комісією (дні відкритих дверей, проведення бесід
викладачами кафедри зі здобувачами четвертого курсу, випускниками інших
навчальних закладів, працівниками органів державної влади та місцевого
самоврядування, відвідування навчальних закладів, випускники яких є
потенційними абітурієнтами, розповсюдження рекламних матеріалів з
відомостями про кафедру за допомогою здобувачів та випускників минулих
років, що працюють у відповідних закладах) та з початку і до закінчення
прийому документів приймальною комісією (робота викладачів безпосередньо
у приймальній комісії шляхом роз'яснення основних особливостей підготовки
магістрів за освітньо-професійною програмою Адміністративний менеджмент).
Викладачами випускової кафедри менеджменту і адміністрування
здійснюється цілеспрямована робота щодо формування контингенту студентів.
У роботі з абітурієнтами основна увага приділяється таким формам, як:
роз'яснювальна, консультаційна, профорієнтуюча, навчальна та інформаційна.
Впродовж 2016-2017 навчального року щомісяця від 8 до 10 учнів шкіл
відвідували заняття в школі розвитку «Школа управлінської майстерності».
Активна робота викладачів кафедри в загальноуніверситетських заходах таких,
як школа розвитку «Мер міста», відео-конференції зі студентськими активами
Голова комісії
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міста та області, дозволяють кафедрі заявити про себе, розповісти про свої
досягнення і продемонструвати свій професіоналізм.
Формування контингенту магістрів за освітньо-професійною програмою
Адміністративний менеджмент із спеціальності 074 (281) Публічне управління
та адміністрування проводиться відповідно до ліцензійного обсягу підготовки,
який складає 20 осіб денної та 20 осіб заочної форми навчання у 2016 p.,
30 осіб денної форми навчання
у 2017 р. Обсяг студентів, прийнятих на
навчання, не перевищує ліцензійний.
Показники формування контингенту студентів наведено у таблиці 2.
Таблиця 2
Показники формування контингенту студентів
за освітньо-професійною програмою Адміністративний менеджмент
із спеціальності 074 (281) Публічне управління та адміністрування
№
п/п
1
2

3

4

5

Роки
Показник
Ліцензований обсяг підготовки

(денна форма)
(заочна форма)
Прийнято на навчання, всього (осіб)
• денна форма
в т.ч. за держзамовленням:
• заочна форма
в т.ч. за держзамовленням
• нагороджених медалями, або тих, що отримали
диплом з відзнакою
• таких, які проишли довгострокову підготовку 1
профорієнтацію
• зарахованих на пільгових умовах, з якими укладені
договори на підготовку
Подано заяв на одне місце за формами навчання
• денна
• інші форми навчання (заочна форма)
Конкурс абітурієнтів на місця державного
замовлення
• очна форма
• інші форми навчання (вказати, за якою формою)
Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації,
прийнятих на скорочений термін навчання на
• денну форму
• інші форми (вказати, за якою формою)

2016 рік

2017 рік

20
20
5
5
2

30

-

-

-

-

_

_

-

-

2
-

18

-

10
10
10

1
-

3

-

-

-

-

В цілому наведені дані підтверджують, що Харківським національним
університетом міського господарства імені О.М. Бекетова сформований
високоякісний контингент здобувачів за освітньо-професійною програмою
Адміністративний менеджмент із спеціальності 074 (281) Публічне управління
Г. JI. Монастирський
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та адміністрування для другого (магістерського) рівня вищої освіти, який
відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. У
кафедри менеджменту і адміністрування існує достатній потенціал для
покращення досягнутого рівня в подальші роки.
Висновок: експертна комісія розглянула питання формування
контингенту
здобувачів
вищої освіти за освітньою
програмою
Адміністративний менеджмент із спеціальності 074 (281) Публічне
управління та адміністрування та зазначає, що ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
дотримується законодавчих і нормативних вимог прийому здобувачів вищої
освіти. З урахуванням тенденції останніх років щодо зростання попиту на
фахівців з публічно-управлінської діяльності в умовах адміністративної
реформи не тільки в Харківському регіоні, а й по всій території України
система профорієнтаційної роботи сприятиме формуванню якісного
складу здобувачів вищої освіти за освітньою програмою Адміністративний
менеджмент із спеціальності 074 (281) Публічне управління та
адміністрування

3. Зміст підготовки фахівців
за освітньо-професійною програмою Адміністративний менеджмент із
спеціальності 074 (281) Публічне управління та адміністрування за другим
(магістерським) рівнем
Комісія відзначає, що підготовка магістрів за освітньо-професійною
програмою Адміністративний менеджмент із спеціальності 074 (281) Публічне
управління та адміністрування здійснюється на основі освітньо-професійної
програми, розробленою проектною групою кафедри менеджменту і
адміністрування, схваленою Науково-методичною радою університету
(протокол № 6 від 30.06.2016 р.) та затвердженою Вченою радою ХНУМГ
ім. О.М. Бекетова (протокол № 13 від 30.06.2016 p.).
Зміст навчання за освітньо-професійною програмою Адміністративний
менеджмент із спеціальності 074 (281) Публічне управління та адміністрування
для другого (магістерського) рівня вищої освіти в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
визначається:
- навчальним планом денної форми навчання;
- робочими навчальними планами денної форми навчання;
- розкладами занять та екзаменаційних сесій;
- програмами навчальних дисциплін;
- сукупністю нормативних та науково-методичних матеріалів, необхідних
і достатніх для ефективного виконання здобувачами робочих програм
навчальних дисциплін, передбачених робочим навчальним планом підготовки
здобувачів вищої освіти;
- нормативними документами центрального органу виконавчої влади у
сфері освіти і науки, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує
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формування та реалізує державну політику у сфері публічного управління та
адміністрування.
Навчальний план передбачає підготовку магістрів з кваліфікацією
«магістр з публічного управління та адміністрування» терміном навчання 1 рік
5 місяців, побудований за семестровою системою та включає дисципліни циклу
загальної та професійної підготовки. Загальний обсяг навчального
навантаження складає 2700 / 90 (годин/кредитів), у тому числі обов'язкова
частина - 1950 / 65 (годин/кредитів), вибіркова - 750 / 25 (годин/кредитів).
Вибіркова частина навчального плану конкретизує та доповнює обов'язкову і
включає цикл дисциплін професійної підготовки. Навчальним планом
передбачено проведення виробничої та переддипломної практик. По
закінченню навчання студенти захищають магістерську роботу, за результатами
захисту якої присвоюється рівень магістра.
До складу обов'язкових входять дисципліни: Охорона праці в галузі та
цивільний
захист,
Методологія
наукових
досліджень,
Управління
адміністративними процесами в організації, Управління трудовими ресурсами,
Теорія організації, Менеджмент організації, Керівник адміністративної служби
та техніка адміністративної діяльності, Правові засади адміністративної
діяльності, Аудит і оцінювання управлінської діяльності.
До дисциплін вільного вибору навчального плану входять: Управління
інформаційними зв'язками, Управління проектами та програмами міського
розвитку, Стратегічна діагностика потенціалу підприємств, Управління
фінансовими ресурсами, Обґрунтування адміністративних рішень в умовах
ризику та невизначеності, Управління інвестиційними проектами, Електронне
урядування, Економіка підприємств міського господарства, Бізнес-планування,
Ризик-менеджмент, Інвестиційний менеджмент.
Згідно з навчальним планом передбачено проведення виробничої та
переддипломної практики за темою магістерської роботи.
Метою виробничої практики є розвиток навичок і вмінь інформаційноаналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної діяльності
для вирішення прикладних проблем управління
підприємницькими
структурами, удосконалення системи управління їх діяльністю в сучасних
умовах господарювання; набуття вміння адаптації теоретичних положень,
методичного інструментарію передового досвіду до умов діяльності
конкретного підприємства, установи, організації; закріплення практичних
навичок
проведення
економічного
дослідження,
формування
його
інформаційного, правового та методичного забезпечення, виходячи із суті
проблем, що вирішуються, та обмежень, пов'язаних з діяльністю конкретного
підприємства, установи, організації; впровадження розроблених рекомендацій
та пропозицій у практичну діяльність підприємства.
Метою переддипломної практики є узагальнення і вдосконалення набутих
здобувачами другого (магістерського) рівня освіти знань, практичних вмінь,
навичок; продовження формування професійної компетенції; перевірка
готовності майбутніх фахівців до впровадження розроблених рекомендацій та
пропозицій у пр;
'
'
'
ії (підприємства, установи).
Г. JI. Монастирський
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Атестація здобувачів включає захист магістерської роботи.
Магістерська робота є результатом особистої самостійної роботи
здобувача, яка має внутрішню єдність і логіку викладення матеріалу і може
виступати свідченням здобутого ним рівня професійної компетенції,
зазначеній в освітньо-професійній програмі Адміністративний менеджмент.
Підготовка
магістрів
за
освітньо-професійною
програмою
Адміністративний менеджмент зі спеціальності 074 (281) Публічне управління
та адміністрування проводиться у повній відповідності до затвердженого
переліку та норм часу з дисциплін, нормативною та варіативною частинами
навчального плану.
Усі дисципліни навчального плану взаємозв'язані одна з одною за
змістом та послідовністю вивчення.
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова має відповідне нормативне забезпечення
організації навчального процесу підготовки магістрів за освітньо-професійною
програмою Адміністративний менеджмент зі спеціальності 074 (281) Публічне
управління та адміністрування, що відповідає Ліцензійним умовам надання
освітніх послуг у сфері вищої освіти.
Висновок: експертна комісія проаналізувала освітньо-професійну
програму; навчальні плани денної форми навчання; програми навчальних
дисциплін та інші нормативні науково-методичні матеріали за освітньою
програмою Адміністративний менеджмент із спеціальності 074 (281)
Публічне управління та адміністрування і дійшла до висновку, що їх зміст
відповідає сучасним вимогам до підготовки фахівців за освітньопрофесійною
програмою Адміністративний
менеджмент
і може
використовуватись в освітньому процесі.

4. Організаційне, навчально-методичне та наукове забезпечення
навчально-виховного процесу за освітньо-професійною програмою
Адміністративний менеджмент спеціальності 074 (281) Публічне
управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем
Освітній процес підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня
вищої
освіти
за
освітньо-професійною
програмою Адміністративний
менеджмент зі спеціальності 074 (281) Публічне управління та адміністрування
організований відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в
ХНУМГ імені О.М. Бекетова.
Організація навчально-виховного процесу
Навчально-виховний процес в ХНУМГ імені О.М. Бекетова - це
інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що
здійснюється через систему наукоЬо-методичних і педагогічних заходів та
спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь
та інших компе
"
на формування
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гармонійно розвиненої особистості.
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова постійно здійснює організаційне забезпечення
навчального процесу.
Щорічно розроблюється та погоджується графік навчального процесу.
Щосеместрово складається розклад занять академічних груп. Виконання
графіку навчального процесу та розкладу занять контролює заступник декана з
навчальної роботи факультету менеджменту.
Контроль за навчально-виховною роботою в Університеті здійснює
проректор з керівництва та координації навчально-виховною роботою
навчально-методичного комплексу. На кожному факультеті організацію
навчально-виховного процесу здійснює заступник декана.
Навчально-методичне забезпечення навчального процесу
Навчально-методичне забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти за
освітньо-професійною
програмою
Адміністративний
менеджмент
зі
спеціальності 074 (281) Публічне управління та адміністрування для другого
(магістерського) рівня вищої освіти є в наявності і включає: освітню (освітньопрофесійну) програму (для набору 2016 року); навчальний план денної форми
навчання; робочі навчальні плани денної форм навчання; навчально-методичне
забезпечення для кожної навчальної дисципліни (науково-методичний комплекс)
навчальної дисципліни
Відповідно до освітньо-професійної програми розроблено і затверджено
навчальний план. Навчальний план є основою розробки навчальнометодичного забезпечення навчального процесу. Навчальний час визначено в
годин/кредитах ECTS, у співвідношенні - 1 кредит ECTS дорівнює ЗО годинам.
Загальний обсяг навчального навантаження згідно з навчальним планом
складає 2700 /90 (годин/кредитів).
Для кожної дисципліни навчального плану) розроблено комплекс
навчально-методичного забезпечення, у якому представлені:
- навчальна програма (нормативний документ Університету) і робоча
навчальна програма, складовими частинами якої є опис навчальної дисципліни,
заплановані результати навчання, програма, структура (тематичний план)
навчальної дисципліни, теми семінарських (практичних, лабораторних) занять,
завдання для самостійної роботи, індивідуальні завдання, методи контролю,
схема нарахування балів, рекомендована література (основна, допоміжна),
інформаційні ресурси в Інтернет;
- навчальний контент (конспект або розширений план лекцій), плани
практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт,
самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для поточного та
підсумкового контролю знань і вмінь студентів, завдання комплексної
контрольної роботи, післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з
навчальної дисципліни.
Під час проведення аудиторних занять застосовуються мультимедійні
методи та використовуються спеціальні програмні продукти. Всі дисципліни
мають свої відображенні
' дистанційного навчання ХНУМГ
Головакомісії/

/ Г. JL Монастирський
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ім. О.М. Бекетова (Moodle).
Державна атестація випускників спеціальності проводиться у формі
захисту магістерської роботи.
Виробнича та переддипломна практика проходять на виробничих
підприємствах і організаціях, органах місцевого самоврядування згідно
затвердженій програмі і укладеним договорам.
Підготовка фахівців в університеті забезпечується у рамках чинних
нормативно-правових актів України, галузевих нормативів, підручників,
навчальних посібників, методичних розробок, дидактичних матеріалів і
технічних засобів навчання.
Науково-педагогічні працівники володіють прогресивними методами
навчання і контролю знань студентів, застосовують мультимедійне обладнання,
засоби та елементи дистанційної освіти.
Наукова робота кафедри та студентська наукова робота
Науково-педагогічним складом кафедр, які забезпечують підготовку
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньопрофесійною програмою Адміністративний менеджмент із спеціальності
074 (281) Публічне управління та адміністрування на всі навчальні дисципліни,
відповідно до навчального плану, розроблений і затверджений в установленому
порядку науково-методичний комплекс навчальної дисципліни. Науковометодичні комплекси навчальних дисциплін, які створені, поновлюються і
зберігаються на кафедрах окремим комплектом.
Випускова кафедра здійснює науково-дослідницьку роботу щодо
вирішення проблем сталого розвитку міст, регіонів та суб'єктів
господарювання. Викладачі кафедри виконують наукові роботи, що
фінансуються за рахунок держбюджету та на госпдоговірних умовах за
фаховим спрямуванням Наукові дослідження кафедри здійснюються під
керівництвом доктора економічних наук, професора Новікової Марини
Миколаївни. Завідувач кафедри Новікова Марина Миколаївна є автором понад
120 наукових і навчально-методичних праць, входить до складу Науковометодичної комісії з бізнесу, управління та права, підкомісії 073 Менеджмент
сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки
України, є членом спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій за
спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності), журі з захисту науково-дослідницьких робіт II етапу
Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учасників-членів
Малої Академії Наук України.
За останній навчальний рік кафедрою було підготовлено 3 призери
Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів студентських наукових
робіт.
Всі
студенти-магістри
за
освітньо-професійною
програмою
Адміністративний менеджмент спеціальності 074 (281) Публічне управління та
адміністрування оприлюднюють • тези доповідей на Міжнародних і
Всеукраїнських науково-практичних конференціях.
Голова комісії /
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Кафедра менеджменту і адміністрування бере активну участь у
міжнародній діяльності університету, а саме: викладачі кафедри менеджменту і
адміністрування підвищують наукову кваліфікацію в університетах країн
Євросоюзу.
Висновок: експертна комісія зазначає: в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова
існує і чітко функціонує різнорівнева система організації і контролю
навчально-виховного процесу; організаційне, навчально-методичне та
наукове забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти за освітньопрофесійною програмою Адміністративний менеджмент із спеціальності
074(281) Публічне управління та адміністрування знаходиться на
достатньо високому рівні; кожна дисципліна забезпечена відповідним
навчально-методичним комплексом, який є достатнім для реалізації
нормативних вимог щодо підготовки фахівців за заявленою освітньопрофесійною програмою та спеціальністю. Однак, слід активізувати
роботу викладачів з підготовки та видання навчальної літератури
фахового спрямування, в тому числі у співавторстві із закордонними
фахівцями з цієї галузі.

5. Кадрове забезпечення освітнього процесу за освітньо-професійною
програмою Адміністративний менеджмент із спеціальності 074 (281)
Публічне управління та адміністрування за другим (магістерським)
рівнем
Якісний склад науково-педагогічних працівників
Особливістю кадрової політики ХНУМГ імені О.М. Бекетова є акцент на
пріоритет власних кадрів.
Висока професійна кваліфікація науково-педагогічних і наукових
працівників усіх навчально-наукових структурних підрозділів ХНУМГ
ім. О.М. Бекетова, в тому числі випускової кафедри, їх педагогічний досвід,
методичний і науковий рівень, постійний пошук і використання новітніх
технологій в освіті і науці, залучення до творчого процесу студентів є
визначальним чинником забезпечення високої якості освіти випускників, їх
затребуваності і конкурентоспроможності на ринку праці та мобільності на
європейському освітньому просторі, проведення наукових досліджень
національного і світового рівня, в тому числі спільних міжнародних проектів і
програм.
Підбір
науково-педагогічного
складу
кафедри
менеджменту
і
адміністрування здійснюється за фаховим принципом і рівнем кваліфікації. При
підборі кадрів враховується також базова спеціальність, досвід професійної
діяльності та науково-методичні здобутки. При заміщенні вакантних посад, а
також у освітньому процесі, регулярно здійснюється практика відкритих лекцій,
практичних та семінарських занять. На засіданнях кафедри обговорюються
відкриті заняття викладачі!
і зауваження та пропозиції щодо
Голова комісії /
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науково-методичного рівня проведених занять і приймається рішення щодо їх
вдосконалення. Система кадрового забезпечення кафедри передбачає в якості
заохочення викладачів до творчої високопрофесійної роботи кар'єрне зростання,
за умови постійного навчання й удосконалення педагогічної та наукової
майстерності.
Станом на 01.12.2017 року на кафедрі працюють: 3 доктори економічних
наук, в т.ч. 2 професори, 5 докторів наук з державного управління, в т. ч.
1 професор; 12 кандидатів економічних наук, в т. ч. 10 доцентів, 1 кандидат
наук з державного управління.
До викладання дисциплін фахового спрямування, включених до блоку
нормативних дисциплін, залучаються провідні фахівці, які мають вищу освіту
та відповідний досвід роботи у системі вищої освіти, органах влади, в
установах та на підприємствах галузі.
Усі викладачі, що забезпечують навчальний процес за освітньопрофесійною програмою Адміністративний менеджмент спеціальності
074 (281) Публічне управління та адміністрування, постійно підвищують
професійний рівень шляхом стажування на провідних підприємствах та в
організаціях, науково-виробничих центрах, органах державної влади та
місцевого самоврядування, інститутах післядипломної освіти.
Чисельність
науково-педагогічних
працівників,
які
здійснюють
підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою Адміністративний
менеджмент спеціальності 074 (281) Публічне управління та адміністрування,
становить 14 осіб, з яких - 5 докторів наук, професорів, 9 кандидатів наук,
доцентів.
Науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту і адміністрування
постійно підвищують кваліфікацію відповідно до плану шляхом проходження
курсів підвищення кваліфікації, стажування, участі у науково-практичних
конференціях та семінарах. Викладачі кафедри співпрацюють з органами
міського самоврядування, науково-дослідними установами, що забезпечує
постійний зв'язок з практичною діяльністю, сприяє максимальній адаптації
змісту дисциплін до потреб практичної сфери.
Керівником проектної групи, що утворена у складі відповідальної за
підготовку здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту і адміністрування є
доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і
адміністрування Кондратенко Наталія Олегівна, яка є автором понад 100
наукових праць, керує підготовкою кандидатських дисертацій аспірантів, є
заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 64. 089. 01 Харківського
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова та
членом спеціалізованої вченої ради Д 64. 25. 01 Науково-дослідного центру
індустріальних проблем розвитку НАН України.
Всі науково-педагогічні працівники, які викладають навчальні
дисципліни, працюють у Харківському національному університеті міського
господарства ім. О.М. Бекетова за основним місцем роботи, мають базову
освіту й проводять наукові дослідження в галузі, яка відповідає профілю
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предмета, що підтверджується виданням монографій,
навчальних посібників з грифом МОН України.

підручників

та

Висновок: експертна комісія констатує, що завідувач випускової
кафедри менеджменту і адміністрування, доктор економічних наук,
професор Новікова М.М. та кадровий склад випускової та інших кафедр, які
забезпечують
викладання
навчальних
дисциплін
у
ХНУМГ
ім. О.М. Бекетова, відповідають нормативним вимогам щодо здійснення
освітньої діяльності підготовки здобувачів вищої освіти за освітньою
програмою Адміністративний менеджмент зі спеціальністю Публічне
управління та адміністрування.

6. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення освітнього
процесу за освітньо-професійною програмою Адміністративний
менеджмент зі спеціальності 074 (281) Публічне управління та
адміністрування за другим (магістерським) рівнем
6.1. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу
Для успішної підготовки фахівців ХНУМГ ім. О.М. Бекетова має
відповідну матеріально-технічну базу, зміцненням якої постійно опікується
ректорат університету.
Санітарно-технічний стан приміщень і споруд ХНУМГ ім. О.М. Бекетова,
умов їх експлуатації відповідають нормам і правилам, що підтверджено
відповідними довідками.
Облік і збереження майна кабінетів, лекційних аудиторій, лабораторій
здійснюється систематично, відповідно до чинних інструкцій.
Аудиторії університету, розташовані у 8 навчальних корпусах,
обладнані сучасними технічними засобами навчання. До складу ХНУМГ
ім. О.М. Бекетова входить два коледжі, вісім факультетів, Навчально-науковий
інститут підготовки кадрів вищої кваліфікації, Навчально-науковий інститут
післядипломної освіти, заочного (дистанційного) навчання та підвищення
кваліфікації, Центр доуніверситетської освіти і кар'єри, науково-дослідні та
інші підрозділи.
Приміщення навчальних лабораторій, навчальних аудиторій, їх
оснащення навчальним обладнанням, приладами, обчислювальною технікою та
іншими технічними засобами відповідають сучасним державним вимогам до
матеріально-технічного забезпечення вищого навчального закладу.
Харківський
національний
університет
міського
господарства
імені О.М. Бекетова має 8 гуртожитків загальною площею 45327,6 м2 з
кількістю місць згідно з проектом - 2553. Забезпеченість - 100 %.
В Університеті функціонують 17 пунктів харчування у вигляді буфетів та
їдалень, які в повній мірі укомплектовані технологічним і холодильним
устаткуванням, інвент;
>судом.
Голова
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Харківський
національний
університет
міського
господарства
імені О.М. Бекетова має 24 спортивних залів загальною площею 4116,2, та
шість спортивних майданчиків.
Навчальні аудиторії оснащені мультимедійними проекторами. Кожен
студент і викладач університету має можливість користування WEB-ресурсами
в усіх комп'ютерних класах. Кількість комп'ютерів на 100 студентів - 12,1.
Для забезпечення підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою
Адміністративний менеджмент зі спеціальності 074 (281) Публічне управління
та адміністрування кафедра менеджменту і адміністрування використовує
навчальну аудиторію 609 бмк з мультимедійним обладнанням для якісного
проведення навчального процесу і науково-дослідних робіт.
6.2. Інформаційне забезпечення освітнього процесу
Університет має бібліотеку з книжковим фондом 886996 примірників. До
складу бібліотеки входить науковий, студентський і абонемент художньої
літератури та читальні зали на 540 посадкових місць.
У бібліотеці створені електронний каталог фонду нових надходжень та
автоматизована бібліотечно-інформаційна система, що передбачає розширення
власної комп'ютерної мережі та автоматизацію роботи довідниковобібліографічного відділу, відділів комплектування і обробки літератури та
зберігання книг, абонементів, читальних залів.
З усіх дисциплін навчального плану за освітньо-професійною програмою
Адміністративний менеджмент спеціальності 074 (281) Публічне управління та
адміністрування є підручники або навчальні посібники, в тому числі в
електронному вигляді.
Студенти та викладачі користуються фондами бібліотеки. Робота
бібліотеки тісно пов'язана з кафедрами. Забезпечення студентів навчальною
літературою та методичними посібниками здійснюється згідно програм курсів,
заявок кафедр та викладачів. Безкоштовний доступ до усіх ресурсів в бібліотеці
забезпечують автоматизовані робочі місця та зона Wi-fi покриття в усіх
приміщеннях бібліотеки.
Значну роль у інформаційно-методичному забезпеченні навчальної роботи
студентів та викладачів за дисциплінами навчального плану відіграє Цифровий
репозиторій Університету, який є одним з кращих в Україні та зареєстрований у
міжнародному реєстрі ROAR.
Фахові періодичні видання використовуються для самостійної та науководослідної роботи студентів.
У навчальному процесі підготовки магістрів за освітньо-професійною
програмою Адміністративний менеджмент спеціальності 074 (281) Публічне
управління та адміністрування використовується 3 лабораторії, у тому числі 2 спеціалізованих, оснащених комп'ютерами
з сучасним
програмним
забезпеченням, для виконання практичних завдань з дисциплін навчального
плану. Усі лабораторні приміщення відповідають санітарним нормам, вимогам
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протипожежної безпеки та охорони праці згідно з чинними нормативними
документами.
Забезпеченість лабораторним обладнанням становить 100%.
Висновок:
експертна комісія констатує,
що
забезпеченість
навчальними та службовими приміщеннями, сучасною лабораторною
базою та технічними засобами навчання, наявність гуртожитку, пунктів
харчування, медичної служби свідчать про те, що матеріально-технічне
забезпечення навчального процесу повністю відповідає ліцензійним вимогам
надання освітньої послуги з підготовки здобувачів вищої освіти за освітньопрофесійною програмою Адміністративний менеджмент зі спеціальності
074 (281) Публічне управління та адміністрування. Проведений аналіз стану
інформаційного забезпечення в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, свідчить про
його відповідність нормативним вимогам щодо підготовки здобувачів вищої
освіти за заявленою освітньо-професійною програмою.

7. Якість підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою
Адміністративний менеджмент зі спеціальності 074 (281) Публічне
управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем

і 074 (281) Пу^лі
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в період з 18.12.2017 р. по 20.12.2017 р. за окремим графіком були проведені
комплексні контрольні роботи (ККР). При цьому здобувані виконували ККР з
таких навчальних дисциплін: Методологія наукових досліджень, Управління
трудовими ресурсами, Менеджмент організації, Керівник адміністративної
служби та техніка адміністративної діяльності, Управління фінансовими
ресурсами.
Пакет матеріалів з ККР є повним і включає: комплексні контрольні
роботи з дисципліни; рецензію на ККР; критерії оцінки виконання завдань ККР;
перелік довідкової роботи (літератури), використання якої дозволяється при
виконанні ККР. При цьому критерії оцінки виконання завдань ККР містять
відповідність отриманих балів оцінкам за національною та 100-бальною
шкалою.
ККР з кожної дисципліни включає варіанти формалізованих завдань,
виконання яких дозволило виявити інтегровані знання програмного матеріалу.
У виконанні ККР брали участь 100% здобувачів спискового складу груп денної
форми навчання.
За результатами виконання завдань ККР (самоаналіз), абсолютна
успішність становила 100%, якість успішності - 75,0 % (за циклом загальної
підготовки), 62,5 % (за циклом професійної підготовки), що відповідає
акредитаційним вимогам. Такі результати успішності навчання свідчать про
достатній рівень підготовки студентів.
Під час роботи експертної комісії проведені ККР за такими навчальними
дисциплінами: Методологія наукових досліджень, Управління трудовими
ресурсами, Менеджмент організації, Керівник адміністративної служби та
техніка адміністративної діяльності, Управління фінансовими ресурсами. Як
свідчить аналіз результатів виконання комплексних контрольних робіт,
студенти освітньо-професійної програми Адміністративний менеджмент із
спеціальності 074 (281) Публічне управління та адміністрування за другим
(магістерським) рівнем показали достатній рівень фахової підготовки, проявили
творчий підхід при вирішенні ситуаційних задач, пов'язаних з вибором і
обгрунтуванням оптимальних варіантів. У роботах деяких студентів мала місце
неповнота відповідей, недостатнє обгрунтування, не завжди чіткі логічні
висновки, помилки у розрахунках. Порівняння результатів виконання ККР при
проведенні самоаналізу та під час роботи комісії показало, що розбіжності між
результатами оцінки якості немає при абсолютній успішності 100 %.
На підставі результатів за підсумками складання екзаменаційної сесії та
результатів самоаналізу можна зробити висновки, що рівень навичок
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідає вимогам
атестації їх за IV рівнем акредитації.
Загальний аналіз результатів контролю під час останньої заліковоекзаменаційної сесії показав достатній рівень теоретичної та практичної
підготовки студентів. Виявлено наступні результати складання екзаменів та
заліків: абсолютна успішність складає 100%, якість - 66,66 %.
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весняного
сесійного контролю за освітньо-професійною
програмою
Адміністративний менеджмент спеціальності 074 (281) Публічне управління та
адміністрування показав, що абсолютна успішність складає - 100,0 %, - якість 100,0%.
Перевірені курсові роботи свідчать про належну обґрунтованість їх
оцінки. У цілому всі роботи виконані на достатньо високому науковометодичному рівні.
Висновок: експертна комісія на підставі результатів самоаналізу та
результатів проведення контрольних замірів знань під час акредитаційної
експертизи зазначає, що здобувачі мають належну теоретичну підготовку
та вміють застосовувати теоретичні знання при вирішенні конкретних
практичних
завдань; якість підготовки
випускників
за
освітньопрофесійною програмою Адміністративний менеджмент зі спеціальності
074 (281) Публічне управління та адміністрування відповідає нормативним
вимогам до акредитації.

8. Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності
за освітньо-професійною програмою Адміністративний менеджмент зі
спеціальності 074 (281) Публічне управління та адміністрування за другим
(магістерським) рівнем
Забезпечення якості освітньої діяльності здійснюється згідно Закону
України «Про вищу освіту», Положенням про державний вищий навчальний
заклад освіти та іншими законодавчими та нормативними актами, наказами
МОН України щодо вищої освіти, Статутом ХНУМГ ім. О.М. Бекетова,
рішеннями Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та положеннями ХНУМГ ім.
О.М. Бекетова «Положення про систему забезпечення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти університету міського господарства імені
О.М. Бекетова»,
«Положення
про організацію
освітнього
процесу»,
«Положення про порядок призначення і виплати стипендій особам, що
навчаються у Харківському національному університеті міського господарства
імені О.М. Бекетова, Житлово-комунальному та Електромеханічному коледжах
Харківського національного університету міського господарства імені
О.М. Бекетова», «Про проектну групу і гаранта освітньої програми», наказами
ректора ХНУМГ ім. О.М. Бекетова №138-01 від 18.05.2015 «Про внесення змін
до наказу №198-01 від 25 вересня 2014 року «Про вдосконалення контролю та
підсумкової атестації навчальних досягнень студентів», №141-01 від 03.07.2014
«Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної, методичної,
наукової,
організаційної
та
виховної
роботи
науково-педагогічних
працівників», №143-01 від 20.05.2015 «Про навчально-методичне забезпечення
освітніх програм», розпорядженням ректора «Про проведення показових,
відкритих занять та ректорського контролю у осінньому семестрі
2017/2018 навчального року».
Голова комісії
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Рейтингову оцінку показників навчальної діяльності здобувачів
проводять деканати. Завдяки автоматизованій системі управління навчальним
закладом здійснюється рейтинг здобувачів усіх напрямів підготовки,
спеціальностей та всіх форм навчання.
На виконання наказу ректора №190-01 від 01.06.2016 «Щодо
рейтингування науково-педагогічних працівників і кафедр Університету»
визначаються рейтингові позиції кафедр та окремих науково-педагогічних
працівників
за
всіма
складовими
навчально-методичної,
наукової,
організаційно-виховної та профорієнтаційної роботи.
Крім вищезазначеного, в університеті діє моніторинг якості освіти у
вигляді постійно діючої бази тестових, ситуаційних завдань.
Основними заходами щодо моніторингу якості освітньої діяльності
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова є:
- проведення два рази на рік Ректорського контролю знань здобувачів
вищої освіти;
- використання навчально-методичних матеріалів з дисциплін для
самопідготовки здобувачів;
- надання викладачами кафедр в рамках позааудиторної роботи
консультацій з питань підготовки здобувачів протягом терміну навчання;
- відпрацювання практичних навичок та умінь у тренінгових навчальних
лабораторіях кафедр з метою формування та закріплення компетенцій
майбутніх випускників.
Загальні висновки і пропозиції
На підставі поданих на акредитацію матеріалів Харківського
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова та
перевірки результатів освітньої діяльності на місці, експертна комісія дійшла
висновку, що програма підготовки магістрів за освітньо-професійною
програмою Адміністративний менеджмент із спеціальності 074 (281) Публічне
управління та адміністрування у Харківському національному університеті
міського господарства імені О.М. Бекетова, а саме: кадрове, навчальнометодичне, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення та якість
підготовки фахівців у цілому відповідають встановленим ліцензійним умовам
та акредитаційним вимогам до названого рівня навчальної підготовки і можуть
забезпечити державну гарантію якості освіти.
Вважаємо за необхідне висловити також низку рекомендацій та
пропозицій, які не впливають на загальний висновок в цілому, але в
подальшому дозволять поліпшити якість підготовки фахівців.
Пропозиції експертної комісії
Експертна комісія вважає за необхідне висловити такі пропозиції:
1) випусковій кафедрі менеджменту і адміністрування необхідно
активізувати профорієнтаційну роботу щодо формування контингенту
Голова комісії
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майбутніх магістрів за освітньо-професійною програмою Адміністративний
менеджмент із спеціальності 074 (281) Публічне управління та адміністрування;
2) з метою активної інтеграції випускників у міжнародне фахове
співтовариство є доцільним запровадити викладання навчальних дисциплін
блоку професійної підготовки іноземною мовою;
3) активізувати роботу науково-педагогічних працівників випускової
кафедри з підготовки та подання до друку наукових публікацій до міжнародних
фахових видань (у тому числі наукометричних), підготовки підручників та
навчальних посібників за освітньо-професійною програмою;
4) постійно проводити роботу з пошуку партнерів щодо грантової
діяльності, а також науково-дослідної роботи студентів;
5) керівництву Університету та викладачам випускової кафедри
розширити профорієнтаційну роботу, прикласти зусилля щодо формування
контингенту майбутніх магістрів.
На підставі вище вказаного експертна комісія Міністерства освіти і
науки України зробила висновок про можливість акредитації освітньопрофесійної програми Адміністративний менеджмент зі спеціальності
074 (281) Публічне управління та адміністрування за другим
(магістерським) рівнем з ліцензованим обсягом підготовки - ЗО осіб денної
форми навчання.

Голова експертної комісії:
проректор з науково-педагогічної роботи,
професор кафедри менеджменту
та публічного управління
національного економічного
доктор економічних наук,
професор,
Експерт:
професор кафедри управління
Київського університету імені
Бориса Гріченка,
доктор наук з державного управління,
професор,
«jfr»

-j^r^M.

Н. С. Орлова

2017 р.

«З експертними
Ректор

В. М. Бабаев
Голова комісії /

/ Г. JL Монастирський
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Порівняльна таблиця відповідності якісних характеристик
підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти за
освітньо-професійною програмою Адміністративний менеджмент зі
спеціальності 074 (281) Публічне управління та адміністрування

№
з/п

Назва показника (нормативу)

Значення
Фактичне
показника
значення
(нормативу)* показника*
*

1.1

1.2

1.3

1.4

І.Кадрове забезпечення освітньої діяльності
Провадження освітньої діяльності
Проведення лекцій з навчальних дисциплін
науково-педагогічними
(науковими)
працівниками відповідної спеціальності за
основним місцем роботи (мінімальний відсоток
визначеної навчальним планом кількості годин):
- які мають науковий ступінь та/або вчене
звання (до 6 вересня 2019 р. для початкового
50
рівня з урахуванням педагогічних працівників,
які мають вищу категорію)
- які мають науковий ступінь доктора наук або
25
вчене звання професора
- які мають науковий ступінь доктора наук та
вчене звання
Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що
забезпечують
формування
професійних
компетентностей,
науково-педагогічними
(науковими) працівниками, які є визнаними
професіоналами з досвідом роботи за фахом
(мінімальний відсоток визначеної навчальним
планом кількості годин):
- дослідницької, управлінської, інноваційної або
15
творчої роботи за фахом
- практичної роботи за фахом
Проведення лекцій, практичних, семінарських
та лабораторних занять, здійснення наукового
керівництва курсовими, дипломними роботами
підпункти
(проектами),
дисертаційними
дослідженнями
1—16
науково-педагогічними
(науковими)
пункту 5
працівниками, рівень наукової та професійної
приміток
активності кожного з яких засвідчується
виконанням за останні п'ять років не менше
трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток
Наявність випускової кафедри із спеціальної
(фахової") підготовки, яку очолює фахівець
відповідної
або
спорідненої
науковопедагогічної спеціальності:
- з науковим ступенем доктора наук та вченим
званням
.
+
- з науковим ступенем та вченим званням
- з науковим ступенем або вченим званням

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного

100

+50

42,9

+17,9

26,3

+11,3

підпункт
У5
приміток
: 1,2,3,
4, 5, 6, 7,
8, 9, 10,
11, 12,
13, 14,
15, 16

-

-

+

-
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Наявність трудових договорів (контрактів) з
+
+
усіма
науково-педагогічними
працівниками
та/або наказів про прийняття їх на роботу
2.Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності
2.1
Забезпеченість
комп'ютерними
робочими
місцями,
лабораторіями,
полігонами,
+
+
обладнанням, устаткуванням, необхідними для
виконання навчальних планів
3. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності
Наявність робочої програми з кожної навчальної
3.1
+
+
дисципліни навчального плану
3.2
Наявність
комплексу
навчально-методичного
+
+
забезпечення з кожної навчальної дисципліни
навчального плану
3.3
Наявність програми практичної
підготовки,
+
+
робочих програм практик
3.4
Забезпеченість
студентів
навчальними
+
+
матеріалами з кожної навчальної дисципліни
навчального плану
3.5
Наявність методичних матеріалів для проведення
+
+
атестації здобувачів
4. Інформаційне забезпечення освітньої діяльності
4.1
Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на
якому розміщена основна інформація про його
діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про
акредитацію, освітня / освітньо-наукова /
+
+
видавнича / атестаційна (наукових кадрів)
діяльність, навчальні та наукові структурні
підрозділи та їх склад, перелік навчальних
дисциплін,
правила
прийому,
контактна
інформація)
4.2
Наявність електронного ресурсу закладу освіти,
який містить навчально-методичні матеріали з
навчальних дисциплін навчального плану, в тому
60
60
числі
в
системі
дистанційного
навчання
(мінімальний відсоток навчальних дисциплін)
5. Якісні характеристики підготовки здобувачів
5.1
Умови забезпечення державної гарантії якості
вищої освіти
5.1.1 Виконання навчального плану за показниками:
перелік навчальних дисциплін, години, форми
100
100
контролю, %
5.1.2 Підвищення кваліфікації викладачів постійного
100
100
складу за останні 5 років, %
науково-педагогічних
5.1.3 Чисельність
(педагогічних) працівників, що обслуговують
спеціальність і працюють у навчальному закладі
за основним місцем роботи, які займаються
100
100
вдосконаленням
навчально-методичного
забезпечення,
науковими
дослідженнями,
підготовкою
підручників
та
навчальних
посібників, %
5.2
Результати
освітньої
діяльності
(рівень
підготовки фахівців), не менше %
5.2.1 Рівень знань студентів з гуманітарної та
соціально-економічної підготовки:
1.5
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5.2.2

5.2.3

5.3
5.3.1
5.3.2

Успішно виконані контрольні завдання, %
Якісно виконані контрольні завдання (оцінки
«5» і «4»), %
Рівень знань студентів з природничо-наукової
(фундаментальної) підготовки:
Успішно виконані контрольні завдання, %
Якісно виконані контрольні завдання (оцінки
«5» і «4»), %
Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової")
підготовки:
Успішно виконані контрольні завдання, %
Якісно виконані контрольні завдання (оцінки
«5» і «4»), %
Організація наукової роботи
Наявність у структурі навчального закладу
наукових підрозділів
Участь студентів у науковій роботі (наукова
робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в
наукових конференціях, конкурсах, виставках,
профільних олімпіадах тощо)

90
50

90
50

не
передбач
єно
не
передбач
єно

90

100

+10

50

62,5

+12,5

+

+

-

+

+

-
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проректор з науково-педагогічної роботи,
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