
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Одеський національний морський університет

Освітня програма 26871 Технічний переклад у сфері морського бізнесу

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 035 Філологія

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

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

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Одеський національний морський університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 26871

Назва ОП Технічний переклад у сфері морського бізнесу

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Cпеціальність 035 Філологія

Cпеціалізація (за наявності) 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша -
англійська

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Сидоренко Сергій Іванович, Сопушинська Марія Іванівна,
Поворознюк Роксолана Владиславівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 11.05.2021 р. – 13.05.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://www.phildep.com.ua/orhanizatsiia-navchalnoho-
protsesu/vidomosti-pro-samootsiniuvannia

Програма візиту експертної групи https://onmu.odessa.ua/images/pdf/programm_meeting_phil_2021.pdf,
https://onmu.odessa.ua/ua/obyavi/2719-meeting-accred-phil.html

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Цілі ОП чітко корелюють із місією та стратегією Одеського національного морського університету, спрямованими на
підготовку фахівців, конкурентоспроможних на світовому ринку праці у галузі перевезень водним транспортом.
Обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС (240) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для першого (бакалаврського) рівня галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 035 Філологія і
не суперечить вимогам Стандарту вищої освіти зазначеного рівня (2019). ОП передбачає можливість для
формування індивідуальної освітньої траєкторії через вільний вибір навчальних дисциплін (Каталог вибіркових
компонент). Передбачено практичну підготовку (виробничу), що спрямована на відточення фахових
компетентностей та широкого спектру соціальних навичок. Зміст і форма практики визначається у співпраці зі
стейкголдерами. ОНМУ дотримується правил розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду
ОП (Положення про порядок розроблення та періодичний перегляд освітніх програм в ОНМУ, наказ від 07.10.2020
№ 220-ОРГ, https://bit.ly/3bF73d1). Правила прийому є чіткими, зрозумілими, не містять дискримінаційних
положень, оприлюднені на офіційному веб-сайті (https://bit.ly/2RnhqLV). Правила визнання результатів навчання,
отриманих в інших ЗВО, оприлюднені в Положенні про порядок реалізації прав на академічну мобільність в ОНМУ
(наказ від 30.08.2019 № 235-ОРГ, https://bit.ly/33YQdBU) Наявна процедура визнання результатів навчання,
отриманих у рамках неформальної освіти, що регулюється Положенням про неформальну та інформальну освіту
учасників освітнього процесу ОНМУ (наказ від 26.02.2021 № 93-ОРГ, https://bit.ly/3tZa5PS). Форми та методи
викладання і навчання враховують студентоцентрований підхід до освітнього процесу, сприяють досягненню цілей
та програмних результатів навчання. Форми контрольних заходів, критерії оцінювання відображені в Положенні
про організацію освітнього процесу в ОНМУ (наказ від 30.08.2019 № 235 - ОРГ, https://bit.ly/3yqAR6S). Академічна
кваліфікація НПП відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. ОНМУ сприяє
розвиткові НПП, процедура конкурсного відбору – прозора, ґрунтується на законодавстві України та розпорядчих
документах університету. До освітнього процесу активно й на постійній основі залучені роботодавці. Фінансове,
матеріально-технічне, навчально-методичне забезпечення є безоплатними та достатніми для здійснення освітньої
діяльності. Процедури, що регулюють права і обов’язки учасників освітнього процесу, розміщені на офіційному веб-
сайті, є достатньою мірою прозорими та зрозумілими (Положення про організацію освітнього процесу в ОНМУ,
наказ від 30.08.2019 № 235 - ОРГ, https://bit.ly/3yqAR6S).

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Цілепокладання ОП ґрунтується на Статуті й Стратегічному плані розвитку ЗВО з позитивною практикою
переломлення кардинальних принципів крізь призму перекладацької діяльності; усвідомлення всіма сторонами
освітнього процесу наявних цілей і мірою своїх компетентностей залученість до їхнього впровадження; розроблення
ОП з урахуванням потреб регіону й запитів цілого комплексу галузей: туризму, морської інженерії, судноплавства;
міждисциплінарний та мультидисциплінарний контекст ОП; конкурентна перевага випускників на ринку праці
формується поєднанням вузькофахових знань із знанням іноземної мови й перекладацькими навичками; активне
залучення роботодавців до роботи на акредитованій ОП (аудиторне навантаження, бази практик);
студентоцентрованість навчання і академічна свобода НПП щодо добору форм і методів викладання; правила
прийому на навчання й визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, є чіткими та
зрозумілими, доступними для всіх учасників освітнього процесу, а їхнє застосування - прозорим та ефективним;
дотримання вимог чинного законодавства у галузі освіти і науки щодо академічної доброчесності за ОП, що
акредитується; підтримка і стимулювання професійного і наукового розвитку НПП; імплементація результатів
наукових розвідок НПП кафедри в освітній процес у формі навчально-методичних матеріалів (навчальних
посібників, конспектів лекцій, методичних рекомендацій тощо); матеріально-технічна база уможливлює високий
рівень підготовки фахівців, оновлення матеріально-технічної бази здійснюється на постійній основі; регулярний
моніторинг якості освітнього процесу, проведення анкетувань стейкголдерів щодо оцінки якості освітнього процесу;
прозорість інформації щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання для всіх учасників освітнього
процесу; прозорість процедури конкурсного добору викладачів.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Дисбаланс між пропозиціями здобувачів і роботодавців та їх подальшим виконанням, який випливає з недостатньо
чіткої поінформованості сторін; методична невиваженість і некоректність формулювань предмета й об'єкта
вивчення, повторюваність компонентів вибіркового блоку (ВБ 21, 24 і 37, ВБ 22, 25 і 38), що порушує логічну
структуру ОПП; лімітуюча практика вибору дисциплін (не менше 22 осіб, або академічна група), відсутність
електронної системи фіксації вибору; недосконалість процедур опитування здобувачів та роботодавців: нечіткі та
малозрозумілі запитання анкети, загроза анонімності через використання гугл-форм та соцмереж в якості
інструментів та середовищ опитування, відсутність оприлюднення результатів опитування на сайті ЗВО; відсутність
елементів дуальної освіти і недостатність інформування здобувачів про дуальну форму освіти з боку ЗВО; брак
поширеної практики участі в академічній мобільності, неформальній / інформальній освіті; брак рейтингової
системи оцінювання знань та умінь здобувачів, електронної відомості оцінювання; відсутній доступ до міжнародних
інформаційних ресурсів та баз даних через Бібліотеку ОНМУ; недостатня поінформованість всіх учасників
освітнього процесу стосовно наявних положень та алгоритму дій в ході вирішення конфліктних ситуаціях.
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Рекомендації: оптимізувати процедури зворотного зв'язку й поінформування здобувачів і роботодавців про їхні
пропозиції; започаткувати на кафедрі постійно діючий науково-методичний семінар, усунути існуючі випадки
методичної невиваженості, некоректності формулювань предмета й об'єкта вивчення, концептуально-предметної
повторюваності компонентів; скоригувати процедури вибірковості задля подрібнення навчальних груп, запровадити
електронну систему фіксації вибору; розглянути можливість запровадження елементів дуальної освіти, зважаючи на
профіль ОП, розгалужену систему зв’язків з роботодавцями; заохочувати здобувачів другого (магістерського) рівня
вищої освіти брати участь у програмах академічної мобільності, проєктах неформальної / інформальної освіти;
вдосконалити підходи до інформування студентів про можливості міжнародних академічних обмінів та поширити
практику участі у програмах академічної мобільності серед здобувачів; вжити заходів щодо забезпечення
викладачам та здобувачам освіти доступу до міжнародних інформаційних ресурсів та баз даних через бібліотеку
університету; удосконалення процедур опитування шляхом усунення недоліків формування опитувальників,
проведення опитувань через гугл-форму та соцмережі; оприлюднення результатів опитування на сайті ЗВО;
активізувати ознайомленість всіх учасників освітнього процесу з положеннями стосовно врегулювання конфліктних
інтересів та алгоритму дій при виникненні таких; регулярно оприлюднювати зауваження та пропозиції,
сформульовані за результатами акредитації освітніх програм в університеті, та заходи, вжиті з метою реагування на
них.

III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Виходячи зі Статуту ОНМУ (2017, https://bit.ly/2S8lwHs), основною метою діяльності ЗВО є підготовка
висококваліфікованих фахівців згідно з державними замовленнями й договірними зобов’язаннями для органів
держави та місцевого самоврядування [...], проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень,
інтеграція в європейський освітньо-науковий простір (с.4). Серед стратегічних завдань, дотичних до реалізації ОПП,
необхідно виокремити (с. 4-5): 1) забезпечення високого рівня освітньої діяльності, яка дає змогу особам здобути
вищу освіту відповідного ступеня і кваліфікації за обраними спеціальностями; 2) створення умов для формування
особистості через патріотичне, правове, екологічне виховання; 3) забезпечення органічного поєднання в освітньому
процесі освітньої, наукової, інноваційної та виховної діяльності; 4) зберігання і примноження своїх традицій у сфері
моральних, культурних, освітніх, наукових цінностей та досягнень суспільства; 5) поширення знань серед населення,
сприяння підвищенню освітнього і культурного рівня громадян; 6) налагодження міжнародних зв’язків та
провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, культури тощо; 7) створення необхідних умов для
реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів; 8) забезпечення соціального захисту учасників
освітнього процесу та інших працівників Університету. На базі Статуту в 2019 р. було розроблено Стратегічний план
розвитку ОНМУ (https://bit.ly/2QAQaZU), де місію ЗВО сформульовано наступним чином (с.6): підготовка фахівців,
конкурентоспроможних на світовому ринку праці у галузі перевезень водним транспортом, за рахунок залучення
провідних наукових та науково-педагогічних працівників, використання результатів сучасних наукових досліджень
та впровадження інноваційних методів навчання. Керуючись вимогами Стандарту для першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти, затвердженого у 2019 р., розробники утвердили наступну мету чинної ОПП (2020,
https://bit.ly/33WqOsj): підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми в галузі філології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в діяльності,
пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і
стилів, організацією успішної комунікації різними мовами [...] з фокусом на технічний переклад у сфері морського
бізнесу. ЕГ робить висновок про те, що розробники ОПП якісно підсумували основні положення Статуту ЗВО (2017)
про мету та завдання освітньої діяльності, Стратегічного плану ЗВО (2019) про місію та основні напрямки
стратегічного розвитку, увиразнивши вимоги Стандарту посиланнями на об'єкти їхньої освітньо-наукової й
дослідницької діяльності.

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

Усі заінтересовані сторони беруть участь у визначенні цілей і ПРН на відповідних етапах діяльності, причому їх
участь належним чином документується. 26 лютого 2021 р. було розроблено Положення про моніторинг
стейкголдерів щодо якості освітньої діяльності ОНМУ(https://bit.ly/3wl20GS), згідно якого передбачається
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забезпечення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу і розробка пропозицій щодо його
удосконалення. Відповідні пункти про цілі, унікальність і ПРН фігурують у наскрізному анкетуванні 2021 здобувачів
ОПП “Технічний переклад у сфері морського бізнесу” спеціальності 035 Філологія, Звіт про яке був наданий ЕГ
(Додаток 3), а також виносився на розгляд Ради студентського самоврядування (Протокол № 7 від 23.04.2020,
Додаток 1). Виходячи з проаналізованих ЕГ пропозицій здобувачів, вектор спрямування ОПП необхідно скоригувати
шляхом критичного редагування непрофільних ОК, розширення діапазону перекладацьких дисциплін та іноземних
мов, що вивчаються, та долучення носіїв іноземних мов до викладання. Результати анкетування обговорювалися на
засіданні кафедри (Протокол № 13 від 22.03.2021, Додаток 1), проте досі не імплементовані. Роботодавці
(Москаленко А.С., Тефтул М.Г.) брали участь у проектуванні ПРН, виступаючи з пропозиціями поновити
компоненти ВК, пов’язані з туристичною та транспортною діяльністю (Протокол № 15 від 07.05.2020, Додаток 1).
Представники різних груп стейкголдерів залишили відгуки на чинну ОПП (https://bit.ly/2T3TrSn): здобувачі О.
Селецька, І. Письменюк та М. Мітіш висловили своє задоволення ОПП, Москаленко А.С., Тефтул М.Г. надали
відгуки на чинну ОПП та її попередню версію 2019 р., при чому Москаленко А.С. висловлювала зауваження щодо
відсутності дисциплін з царини туристичного бізнесу, яке було виправлено в чинній ОПП. З боку академічної
спільноти, зворотній зв'язок у вигляді схвальних рецензій на ОПП забезпечили О.А. Бабелюк (Львівський
державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС), Г.І. Приходько (ЗНУ), Н.О. Кравченко (ОНУ імені
І.І.Мечникова), наголосивши на успішності підготовки конкурентоспроможних фахівців з високим рівнем
володіння іноземними мовами й навичками перекладу. Свої позитивні враження від здобувачів і функціонування
ОПП Г.І. Приходько й О.А. Бабелюк повторили ЕГ під час зустрічі з роботодавцями. ЕГ відзначила, що попри
загальне позитивне налаштування, спостерігається дисбаланс між пропозиціями здобувачів і роботодавців та їх
подальшим виконанням, який може пояснюватись недостатньо чіткою поінформованістю сторін (результати
опитувань ніде публічно не викладаються): а саме, запитання анкети здобувачів мали закритий характер
(“вірно”/невірно”), ОК не переглядалися (Проєкт ОПП 2021 р. не розроблений), запропоновані роботодавцями ВК,
що стосуються технічних аспектів морської справи, викладаються українською мовою.

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.

Регіональний контекст безумовно відіграє визначальну роль у плануванні й реалізації цілей та РН ОП. Сприятлива
географічна локація (перетин морських транспортних магістралей, осередок внутрішнього туристичного й
рекреаційного бізнесу, а також невпинний приплив іноземного контингенту) забезпечує здобувачів ОП як
ресурсами для перевірки й відточення здобутих компетентностей, так і стимулює розробників диверсифікувати
діапазон різноманітних перекладацьких дисциплін. Безумовною конкурентною перевагою випускників є також
опанування блоку дисциплін, пов'язаних із функціонуванням морського транспорту, бізнес-адмініструванням у
туристичній галузі. Поза тим, ЕГ видалося дивним, що в царині галузевого перекладу підготовка здобувачів
обмежується відтворенням термінології, ніяких процедурних (оперативних) знань щодо стратегій і тактик
галузевого перекладу компоненти ОПП не забезпечують, що йде врозріз із формулюванням мети “вдосконалення
іншомовних комунікативних та перекладацьких умінь з фокусом на технічний переклад у сфері морського бізнесу”
(с. 3, https://bit.ly/33WqOsj). Задля посилення галузевої перекладацької складової ЕГ радить розробникам звернути
увагу на диверсифікований комплекс ОК ОПП “Германські мови та літератури (переклад включно), перша -
англійська” (бакалаврський рівень) НАУ (зокрема, ОК 12, 17, 20) (https://bit.ly/3wlWCTw), які поза тим
передбачають поглиблене системне вивчення різних мовних систем, ОП Факультету лінгвістики та перекладу МГУ
та Південноукраїнського університету Ушинського, що мають перекладацьке спрямування. ЕГ дещо збентежив вибір
зарубіжних програм, адже Гейдельберзький університет і Венеційський університет Ка Фоскарі не надають
підготовки у царині галузевого міжмовного посередництва. У будь-якому разі деталізація спожитого для
розроблення ОПП досвіду видається недостатньою.

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.

Проаналізувавши чинну ОПП, а також її попередні версії, на предмет відповідності РН Стандарту та попередньому
Проєкту, ЕГ дійшла висновку про те, що ОК чинної ОПП не дозволяють повною мірою здобути РН, пов'язані з
глибокими знаннями системних аспектів мови (зокрема, РН 7, 8, 12, 15 та 16), адже виходячи з наданих ЕГ
навчальних планів і чинної ОПП, лексикологія, стилістика, фонетика та граматика винесені у блок вибіркових
дисциплін. Натомість ОК 8 (Вступ до германістики) за змістом та ємністю не перекриває РН 16. Паралельно ЕГ
відзначила, що перекладознавчі дисципліни, що в Стандарті інкорпорують РН 1, 16, 17, 18, хоч і представлені
компонентами ОК 13 (Вступ до перекладознавства) та ОК 18 (Теорія та практика перекладу), проте виходячи з
кількості кредитів (3 і 12 відповідно) не можуть вважатися достатніми. Перелік ОК взагалі не включає компонентів,
прямо співвідносних із галузевим перекладом, який покладено в основу ОПП й відточування навичок якого
становить одну з її цілей (див. вище). ЕГ наголошує на існуючому дисбалансі компонент обов'язкового й вибіркового
блоків і констатує те, що важливі для підготовки здобувачів ОПП відповідного спрямування бакалаврського рівня
факти про системи мови, зіставний аналіз та власне процедури (види й модуси) перекладу здобувачі отримують
лише з дисциплін вільного вибору, а отже несистемно й опціонально. Розподіл дисциплін за курсами також є досить
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невиваженим (зокрема, Основи синхронного перекладу (ВБ 8) вивчаються на 2 курсі, а Спецкурс із фонетики (ВБ
23) на 3 курсі, хоч фонетикою традиційно розпочинають підготовку фахівців із іноземних мов), що перешкоджає
наступності в досягненні РН. Судження ЕГ підтверджують результати опитувань, проведених відділом ліцензування,
акредитації та моніторингу якості освіти, серед здобувачів на різних курсах ОПП (2021), які повсюдно пропонували
розширити запропонований до вивчення діапазон мов та дисциплін, прямо пов'язаних з аспектами перекладацької
діяльності (Додаток 3).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілепокладання ОПП грунтується на Статуті й Стратегічному плані розвитку ЗВО, проте спостерігається позитивна
практика переломлення кардинальних принципів крізь призму перекладацької діяльності; всі сторони освітнього
процесу свідомі наявних цілей і мірою своїх компетентностей залучені до їхнього впровадження; ОПП розроблена з
урахуванням потреб регіону й запитів цілого комплексу галузей: туризму, морської інженерії, судноплавства;
конкурентна перевага випускників на ринку праці формується поєднанням вузькофахових знань із знанням
іноземної мови й перекладацькими навичками.

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

Дисбаланс між пропозиціями здобувачів і роботодавців та їх подальшим виконанням, який випливає з недостатньо
чіткої поінформованості сторін; недостатня деталізація національного й зарубіжного досвіду реалізації ОП
відповідного рівня; відсутність доступу до результатів опитування для зацікавлених сторін; неспроможність
здобувачів повною мірою опанувати РН Стандарта, послуговуючись ОК, а деякі РН, - навіть послуговуючись
комплексом ОК і ВК (іменуються в чинній ОПП ВБ). Окрім усунення вищезазначених недоліків, рекомендується
відредагувати перелік компонентів ОПП, керуючись принципом наступності. Задля отримання більш чіткої картини
налаштувань здобувачів щодо ОПП необхідно запровадити в анкети запитання “відкритого типу”, що передбачають
перелік декількох опцій для опису об'єктів.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Загальне спрямування, цілі й ПРН діючої ОПП, а також її попередніх версій безумовно продиктовані регіональними
потребами, державним замовленням та перспективами розвитку відповідно залучених галузей.
Інтердисциплінарність, що покладена в основу ОПП, також забезпечує сильну конкурентну позицію її випускників
на загальноукраїнському, а не виключно регіональному, ринку праці. Вектори діяльності сформульовані чітко й
адекватно донесені зацікавленим сторонам. Натомість, практичній реалізації ОПП заважає відсутність прозорого
полілогу між стейкголдерами, яку можна усунути, запровадивши процедуру публічного ознайомлення відповідних
сторін із результатами опитувань. Задля забезпечення відповідності вимогам Стандарта необхідно ретельно
відредагувати комплекс ОК і ВК (іменуються в чинній ОПП ВБ) з урахуванням принципу наступності здобуття
компетентностей.

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).

Загальний обсяг ОПП складає 240 кредитів, з яких на обов'язковий блок відводиться 180 кредитів (75 %), а на
вибірковий - 60 кредитів (25 %). Дані показники не суперечать як нормам Стандарту (мінімум 50 % обсягу ОП має
бути спрямовано на забезпечення загальних та фахових компетентностей за спеціальністю, що в чинній ОПП
транслюється забезпеченням на 85 %), так і Закону України «Про вищу освіту» (ст. 62, п.15), згідно якого вибіркові
дисципліни (компоненти) в ОП і навчальному плані повинні становити не менш як 25% загальної кількості кредитів
ЄКТС. Виходячи з внутрішньої нормативної бази ЗВО, а саме Положення про порядок розроблення та періодичний
перегляд освітніх програм в ОНМУ (2020, https://bit.ly/3bF73d1), обсяг бакалаврської програми варіюється в
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діапазоні 180-240 кредитів ЄКТС, тобто чинна ОПП сягає граничної межі, що безумовно свідчить про прагнення
розробників в повній мірі забезпечити здобувачів фаховими знаннями й навичками. ЕГ зафіксувала суголосність
вимог Положення про вибіркові дисципліни ЗВО (2020, https://bit.ly/3owYcPZ) щодо обсягів вибіркового блоку (не
менше 25 % кредитів) з вимогами законодавства України. Обсяг СРС становить 63.58 % загальної кількості
виділених годин, що не порушує номативи п. 3.10.1 Положення про організацію навчального процесу у вищих
навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України № 161 (не менше 1/3 і не більше 2/3 загального обсягу
навчального часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни). ЕГ пересвідчилась, що кількість аудиторних
годин на різних курсах ОП не перевищує граничні межі, встановлені Положенням про організацію освітнього
процесу в ОНМУ (2019, https://bit.ly/3yqAR6S). Під час зустрічі здобувачі засвідчили задоволеність обсягами
освітньої програми та її наповненням. Що ж до ємності окремих компонентів по відношенню до інших, ЕГ була
спантеличена тим фактом, що серед ОК частка власне перекладознавчих дисциплін (ОК 13 (Вступ до
перекладознавства) та ОК 18 (Теорія та практика перекладу), або 3+12 кредитів відповідно) поступається обсягом
основній іноземній мові (66 кредитів) і другій німецькій мові (32 кредити), хоч програма заявлена як Технічний
переклад у сфері морського бізнесу.

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.

У ЕГ склалося враження, підтверджене в подальшому під час зустрічей зі здобувачами й роботодавцями, що ОПП
розроблена таким чином, аби відточувати комунікативні навички володіння іноземними мовами (англійською й
німецькою), а не перекладу чи глибокого філологічного аналізу мовних систем. Наша думка підтверджується
дисбалансом перекладознавчих дисциплін у порівнянні з комунікативно-зорієнтованим виченням іноземних мов
(ОК 15, 16, 17, див. п. 2.1), винесення усіх власне перекладацьких (не перекладознавчих, тобто без поглибленого
вивчення теорії) дисциплін у вибірковий блок поруч із дисциплінами, що розширюють знання різних систем мови
(граматики, стилістики, аналізу тексту, спецкурсу з фонетики тощо). Основним недоліком даної ОПП ЕГ вважає той
факт, що попри заявлений вектор Технічний переклад у сфері морського бізнесу, ніяких дисциплін, що охоплюють
комплекс стратегій і тактик власне галузевого перекладу в ОПП не представлено. Під час зустрічей зі здобувачами й
роботодавцями усі говорили про затребувані компетентності з володіння іноземними мовами, а на запитання
Голови щодо того, чи не краще тоді працевлаштувати фахівця з володінням іноземною мовою, Тефтул М.Г. заявив,
що їм краще навчати свого співробітника, аніж переучувати його. В ОПП також прикметні методичні огріхи:
зокрема Основи синхронного перекладу (ВБ 8) вивчаються на 2 курсі, коли здобувачі ще не досягли достатнього
рівня володіння іноземною мовою, аби практикувати “розщеплення уваги”, необхідне в даному різновиді перекладу.
Спецкурс із фонетики (ВБ 23) вивчається на 3 курсі у вибірковому блоці, хоч він є обов'язковим компонентом
початкового занурення здобувача в іноземну мову. Нарешті, ЕГ вважає, що деякі назви дисциплін сформульовані
некоректно з точки зору об’єкта й предмета дослідження (так, Переклад термінології не є об’єктом філологічного
вчення, радше ним має бути Зіставне термінознавство в перекладацькому аспекті, а Граматичні особливості
перекладу, виходячи з силабусу, є курсом з економіко-правового перекладу, де знову вивчається термінологія, а
власне граматика представлена лише граматичними трансформаціями). З усього вищесказаного, ЕГ робить
висновок, що в наявному вигляді ОПП не має чіткої, логічної структури, а також не дає можливості досягти
заявлених цілей або РН.

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

Аналізуючи відповідність ОПП заявленій спеціальності 035 Філологія, ЕГ закидає розробникам методичну
невиваженість та концептуально-предметну некоректність, про яку вже йшлося вище (п. 2.2). З 18 ОК ОПП лише 8
мають філологічне або перекладацьке спрямування (ОК 1, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18). Очевидне й похвальне бажання
створити інтердисциплінарність на стику технічних і перекладацьких векторів освітньої діяльності вилилося в ефект
“клаптевої ковдри”, що особливо прикметний на прикладі вибіркового блоку. ВБ формують наступні освітні вектори:
власне філологічний (ВБ 9, 15, 16, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 43), перекладацький (без теоретичних дисциплін і
галузевої компоненти - ВБ 8, 19, 20, 21, 22, 26, 37, 38, 39, 40, 46, 48), педагогіко-методичний (ВБ 12, 30, 44, 47),
туризму (ВБ 6, 11, 14) і морської справи (ВБ 5, 27, 34, 35). Жоден із векторів повністю не реалізований, мова йде лише
про дослідження окремих аспектів (переважно термінологічних). Нарешті ЕГ дотримується думки, що сама
концепція Технічного перекладу є анахронізмом, запропонованим Російською лінгвістичною школою 1960-70 рр. на
противагу Художньому перекладу. У сучасному перекладознавстві таке бачення царини перекладознавчих
досліджень поступилося концепції Галузевого перекладу, що якраз і передбачає долучення різних жанрів, модусів
комунікації та областей людського знання й діяльності. Таким чином, ЕГ констатує, що попри те, що ОПП
знаходиться в предметній області 035 Філологія, хаотичність її структури, тяжіння до вибіркових компонент у якості
інструментів отримання компетентностей та концептуальна невиваженість перешкоджає її успішній реалізації.

4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.
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Формування індивідуальної освітньої траєкторії передбачає паралельну нормативно-закріплену реалізацію двох
напрямків: 1) розроблений механізм навчання за індивідуальним графіком, 2) потужний та різновекторний
вибірковий блок дисциплін. Положення про індивідуальний навчальний план студента Одеського національного
морського університету (2020, https://bit.ly/3u20aJ9) визначає сумарну трудомісткість навчальної роботи як ту, що в
кожному семестрі повинна складати не менше 30 кредитів (60 кредитів на рік) (с.4), описує процедури та терміни
затвердження й перегляду ІНП, а також містить зразки звітних документів. Надані гарантом документи свідчать про
діючу практику ІНП (Додаток 2): мінімальна кількість кредитів становить 60 на рік, 4 з наданих ІНП охоплюють
репрезентативний період з 2018-2020 рр., містять оцінки за ОК, ВБ і виробничу практику. Положення про вибіркові
дисципліни ЗВО (2020, https://bit.ly/3owYcPZ) встановлює мінімальну чисельність слухачів для вивчення
вибіркових дисциплін - 22 особи (або у кількості студентів однієї академічної групи), що ЕГ видається певним
обмеженням академічної свободи. ЕГ рекомендує ЗВО розробити більш гнучкі механізми вибору, призначені для
менш чисельних груп (адже іноземні мови й практика перекладу викладаються в дрібніших за чисельністю групах,
аби оптимізувати процес здобуття навичок). Під час зустрічей зі здобувачами й НПП було отримано запевнення, що
НПП та гарант регулярно проводять презентації дисциплін вибору. Гарант пояснила ємність і строкатість
вибіркового блоку прагненням ЗВО охопити всі можливі сфери діяльності, де їхні здобувачі в перспективі обирають
працевлаштування. Здобувачі ознайомлюються з силабусами, викладеними на сторінці кафедри
(https://bit.ly/2S7XQmG), а також Каталогом вибіркових компонент. Слабкою стороною процедури вибору
дисциплін ЕГ вважає відсутність електронних інструментів фіксації вибору студентів (Гарант вказала, що система
МКР перебуває на етапі розробки). Наразі студенти готують заяви про вибір дисципліни й надсилають відскановані
документи в деканат. Усі здобувачі засвідчили, що вибір проходить в атмосфері тісного контакту й зворотного
зв'язку з боку куратора й Гаранта. Хоч у Положенні вказано можливість обрання дисциплін з іншого каталогу, на
чинній ОП таких випадків не засвідчено. Серед негативних сторін цього підкритерію ЕГ відзначила концептуально-
предметну повторюваність компонентів (ВБ 21, 24 і 37, ВБ 22, 25 і 38), оскільки фактично вивчаються аспекти
зіставного термінознавства відповідних галузей. Крім того, хоч здобувачі запевняли ЕГ у своїй участі в формуванні
ВБ шляхом пропозицій щодо дисциплін, процедуру винесення на розгляд, затвердження і впровадження
пропозицій вони не змогли описати, що змусило ЕГ сумніватися в достовірності цього факту.

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

У чинну ОПП 2020 р. закладені компоненти практичного спрямування: ОК 15, 16, 17, 18 (сегмент “практики”), ВБ 8,
17-22, 37-40, 43 покликані відпрацювати компетентності комунікативного й перекладацького характеру. У блоці
обов'язкових дисциплін присутні ОК 19 і 20, що обслуговують Виробничу практику. Нормативна база ЗВО містить
Положення про організаційно-методичне забезпечення та проведення практики в Навчально-науковому інституті
морського флоту (2019, https://bit.ly/3hQJsKD) та Положення про практику ОНМУ (2021, https://bit.ly/2T5j0T1).
Перший документ визначає мету практичної підготовки як “формування та розвиток у студентів професійного
вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробничого середовища, оволодіння сучасними
методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої спеціальності” (с. 6), проте заявляє вектор практичної
підготовки як виключно морську справу. Другий документ має більш всеохопний характер, уточнюючи завдання
виробничої практики як “закріплення знань, отриманих Здобувачами в процесі вивчення певного циклу
теоретичних дисциплін, формування практичних навичок зі спеціальності” (с.6). В обох документах закладено
принцип вільного вибору бази практики здобувачем і заохочення випускових кафедр до розширення діапазону цих
баз. Кафедра Філології надала ЕГ наскрізну програму практики (Додаток 2), де обґрунтовується специфіка
виробничої практики філологічного й перекладацького характеру, види завдань та модуси перекладу (письмовий та
усний), задіяні в її ході. На її сторінці представлені Договори про практику: ТОВ “Унівіс, Лтд” (2018,
https://bit.ly/3bDVl2h), Туристичної компанії ХОТ Тревел (2020, https://bit.ly/2RnwysH; 2019, https://bit.ly/3bC1P1I),
ТФ ЕМ ДЖІ ЛОДЖИСТІКС (2020, https://bit.ly/2T40QRF; 2019, https://bit.ly/3u1YGie). Крім того, гарант надав
Договір про практику з MSC Crewing (2020, Додаток 2). За посиланням https://bit.ly/2T3TrSn, викладені відгуки на
здобувачів, які проходили виробничу практику: Мітіш М.В. від “АСВІО Банк”, Попаз А.Р. від ТОВ “ТМ СТРАЖ”,
Кондратенко А.Д. від “Унівіс” (рукописна форма), Ліса Ю.В., Куренний Д.С. від ТОВ “УДДС”. Усі відгуки є
актуальними (2020-2021) й позитивними, продубльовані усно під час зустрічі, проте лише Москаленко А.С.
(Туристична компанія ХОТ Тревел) детально охарактеризувала зміст перекладацької компоненти, решта
стейкголдерів говорили про рівень володіння іноземною мовою та знання фахової термінології, що не має
безпосереднього відношення до напрямку ОПП (Технічний переклад). Ще однією слабкістю ОПП в даному
підпункті критерію ЕГ вважає те, що педагогіко-методичний блок вибіркових дисциплін (ВБ 12, 30, 44, 47) не
підкріплюється відповідними базами практики (лише Максименко О.С. отримала відгук від Першотравневого НВК
“ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей”), а отже, згідно зі Стандартом, не може забезпечувати викладацьку посаду в закладах загальної
середньої освіти (с. 11), тобто долучення цих компонентів до вибіркового блоку є недоцільним.

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

До переліку soft skills, передбачених для здобуття за ОПП, ЕГ відносить наступні: громадянські (розуміти свої права
й поважати обов'язки по відношенню до держави - ЗК 1, ЗК 3; ФК 9, 11; ПРН 1, 4), громадські (уміння оптимально
комунікувати з представниками різних культур у різних контекстах, відчувати їх потреби - ЗК 9; ФК 2-4, 6, 11; ПРН 1,
5, 9, 10, 14), культурні (формування ідентичності громад через гуманітарну складову - ЗК 2, ЗК 3; ФК 9; ПРН 5),
підприємливість та фінансову грамотність (для оцінки кар'єрного потенціалу здобувачами - ФК 12; ПРН 16),
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інноваційність (орієнтація в медійному просторі - ЗК 6, ЗК 12; ПРН 2, 6, 20), здатність до самоосвіти й
удосконалення навичок (ЗК 5; ПРН 3). ЕГ підтвердила співвідносність указаних ПРН з відповідними компонентами
ОПП (виходячи з матриці відповідності, кожен можна співвіднести зі щонайменше 4 ОК різних блоків), а також
вимогами Стандарту. Результати опитування Відділу ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти (2021)
показали, що 88 % здобувачів вважають, що ОП забезпечує набуття soft skills (Додаток 3). Під час зустрічей зі
здобувачами й НПП ЕГ отримала інформацію щодо інтерактивного характеру проведення занять, залучення для
спілкування НПП й здобувачів різноманітних месенжерів і соцмереж, а також регулярність проведення заходів
“зворотного зв'язку” з кураторами й Гарантом. Під час зустрічі з роботодавцями усі наголошували відточеність
комунікативних навичок здобувачів, а Москаленко А.С. (Туристична компанія ХОТ Тревел) вказала на кореляцію
освітньої підготовки (вона сама є членом НПП) з конкретними професійними нішами, які випускники ОПП
заповнюють набутими соціальними навичками. Центр позанавчальної діяльності залучає здобувачів до
відточування креативності заходами Арт-клубу (https://bit.ly/2RmGZN7), різноманітні семінари й бесіди, які
проводяться Центром духовного розвитку особистості (В.М. Рубський), промотують соціальну адаптацію й розвиток
навичок комунікації в різних контекстах та з різними прагматичними налаштуваннями (https://bit.ly/2T4Emjq,
Додаток 2). Слабкість реалізації даного підкритерію ЕГ бачить у недостатньому промотуванні неформальної й
інформальної освіти, яке б розвивало соціальні навички в позаосвітньому контексті.

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

Оскільки професійний стандарт перебуває в процесі розробки (фактично станом на момент акредитації він є
відсутнім), то ОП має бути співвідносною з трьома документами, які визначають надання професійної кваліфікації
здобувачам вищої освіти: Стандартом вищої освіти за спеціальністю 035 “філологія” для першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти (с. 11): “Бакалавр-філолог може працювати в науковій, літературно-видавничій та освітній
галузях; на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти (за наявності в освітній програмі циклу
психолого-педагогічних та методичних дисциплін і проходження педагогічної практики); у засобах масової
інформації; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і
культурних центрах тощо; у різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу,
оцінювання текстів”. ненормативним документом «Стандарт професії. Письмовий та усний переклади», прийнятим
Асоціацією Перекладачів України (2008), що визначає особливості перекладацької професії; вітчизняним
Класифікатором професій ДК 003:2010, згідно з яким випускники ОП можуть реалізувати себе як: 2444.2 - філолог,
лінгвіст, перекладач, перекладач технічної літератури, редактор-перекладач, 232 - викладач середніх навчальних
закладів.

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.

Чинна ОПП складає 240 кредитів, з яких на обов'язковий блок відводиться 180 кредитів (75 %), а на вибірковий - 60
кредитів (25 %), тобто відповідає вимогам національного законодавства, Стандарту й внутрішнім нормативним
документам ЗВО. 85 % компонентів ОП спрямовано на забезпечення загальних та фахових компетентностей за
спеціальністю. Однак виходячи з заявленого вектору ОП (Технічний переклад у сфері морського бізнесу), ЕГ вказує
на дефіцит власне перекладознавчих дисциплін та кредитів, що на них виділені, серед ОК обов'язкового блоку: ОК
13 (Вступ до перекладознавства) має 3 кредити, а ОК 18 (Теорія та практика перекладу) - 12 кредитів. Їхня сукупна
ємність (15 кредитів) поступається обсягом основній іноземній мові (66 кредитів) і другій німецькій мові (32
кредити), що змушує ЕГ сумніватися в досяжності цілей і ПРН, пов'язаних з підготовкою перекладачів. ЗВО регулює
фактичне навантаження здобувачів Положенням про організацію освітнього процесу в ОНМУ (2019,
https://bit.ly/3yqAR6S), де на с. 18 вказано, що організація самостійної роботи здобувачів визначається Положенням
про самостійну роботу ЗВО. ЕГ не знайшла відповідного документу серед переліку викладених у публічний доступ
нормативних інструментів, проте реєструє тезу про те, що “навчальний час, відведений для самостійної роботи ЗВО,
регламентується робочим навчальним планом” (с. 17). Кількість аудиторних годин на різних курсах ОП не
перевищує граничні межі, встановлені Положенням про організацію освітнього процесу в ОНМУ (2019,
https://bit.ly/3yqAR6S), а саме: на 1-у курсі − 30 год.; 2-у курсі – 28 год.; 3-му курсі – 26 год.; 4-му курсі – 24-30 год.
(с. 22). За Навчальними планами, на 1-му курсі вона становить 22 год. на тиждень, 2-у курсі – 23 год.; 3-му курсі – 21
год (у 2021 р. - 19.9).; 4-му курсі – 19 год (у 2021 р. - 22.5). Указана кількість годин корелює з діапазоном 30 - 48
кредитів на тиждень (середня ємність - 39 кредитів).

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

Дуальна освіта на даній ОП не застосовується, хоч згідно результатів анкетування Відділу ліцензування, акредитації
та моніторингу якості освіти (2021), від 17 до 64 % здобувачів на різних курсах переконані в протилежному (Додаток
3), що свідчить про недостатність інформування про таку форму освіти з боку ЗВО. Її компоненти й процедури досі
не прописані нормативними документами ЗВО. ЕГ рекомендує поглиблено вивчити потенційні можливості, які
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ймовірно реалізувати завдяки реально діючим партнерським угодам з MSC Crewing та MG Logistics. Під час зустрічі з
роботодавцями М.Г. Тефтул (MG Logistics) запевнив ЕГ, що механізми дуальної освіти можна впроваджувати вже
зараз. Під час відкритої зустрічі Бундюк Р.А. (MSC Crewing) схвально оцінив знання іноземних мов (зокрема, фахової
термінології) здобувачів і їхню придатність до виконання обов'язків, передбачених дуальною формою освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Загальний обсяг ОПП, ОК та ВБ у кредитах та відсотковому співвідношенні відповідають вимогам законодавства
України, Стандарту вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та внутрішнім нормативним
документам ЗВО; розроблений механізм навчання за індивідуальним графіком; розроблена, хоч і дещо лімітуюча,
процедура вибору дисциплін; легкий доступ до силабусів дисциплін; забезпечення практичної підготовки
здобувачів нормативною базою ЗВО; діючі договори з базами практики; інтерактивна система відточування soft
skills; підтверджена відповідність фактичного навантаження здобувачів обсягу ОП, внутрішнім нормативам ЗВО та
рекомендаціям Міністерства освіти.

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

Концептуально-предметний дисбаланс перекладацьких дисциплін до власне мовних в обов'язковому блоці, що не
дозволяє увиразнити фокус ОПП; переважання комунікативно-зорієнтованих дисциплін і брак теоретико-
філологічних у всіх блоках; методична невиваженість і некоректність формулювань предмета й об'єкта вивчення,
що порушує логічну структуру ОПП; концептуально-предметна повторюваність компонентів вибіркового блоку;
лімітуюча практика вибору дисциплін (не менше 22 осіб, або академічна група), що обмежує інтереси здобувачів,
промотує “ефект стадності”; відсутність електронних інструментів закріплення вибору здобувачів;
непідтвердженість педагогіко-методичного блоку договорами з відповідними базами педагогічної практики;
недостатнє промотування неформальної й інформальної освіти, яке б розвивало соціальні навички в позаосвітньому
контексті; недостатність інформування здобувачів про дуальну форму освіти з боку ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Акредитована ОПП не відповідає своєму фокусу, виходячи з наповнення й ємності перекладацького блоку, вона не
має логічної структури, не надає здобувачам глибоких знань щодо окремих систем мови й інструментів
перекладознавчого аналізу, чого вимагає Стандарт вищої освіти. Її методична невиваженість і концептуально-
предметна некоректність заважає досягненню заявлених цілей або ПРН. Електронні інструменти фіксування вибору
здобувачів відсутні. Закріплені нормативними документами ЗВО практики вибору обмежують права й інтереси
здобувачів ОП, а електронна звітність щодо вибору відсутня, що порушує прозорість відповідної процедури.

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

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

Правила прийому до ОНМУ у 2021 році затверджені Вченою радою ОНМУ, протокол № 5 від 23.12.2020 р. та
оприлюднені на офіційному веб-сайті ОНМУ (https://bit.ly/2QLk8ua). Правила прийому на навчання за ОП
«Технічний переклад у сфері морського бізнесу» є чіткими та зрозумілими для потенційних вступників, не містять
дискримінаційних положень.

2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.
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Згідно з Правилами прийому до ОНМУ у 2021 році, вступники на ОП «Технічний переклад у сфері морського
бізнесу» повинні мати повну загальну середню освіту та сертифікати ЗНО з таких предметів: 1. Українська мова і
література; 2. Іноземна мова; 3. Історія України або Математика або Біологія або Географія або Фізика або Хімія.
Коефіцієнти предметів ЗНО є рівновагомими (0,3), що не у повній мірі враховує особливості ОП. Вага атестату про
повну загальну середню освіту – 0,1. Для вступу для здобуття ОС Бакалавр на основі ОКР Молодший спеціаліст
формула конкурсного балу включає оцінки ЗНО або вступних іспитів з 1-го (українська мова і література) та 2-го (за
вибором вступника) предметів та оцінку з фахового вступного випробування, помножені на коефіцієнти. Вага
коефіцієнтів з 1-го та 2-го предметів – 0,25, з фахового випробування – 0,5. Такий розподіл коефіцієнтів підкреслює
вагомість фахового вступного випробування, а тому враховує особливості ОП. Особливості ОП також відображені у
змісті фахового вступного випробування, метою якого є визначення рівня іншомовної компетенції абітурієнта.
Програма вступного випробування розробляється Гарантом ОП разом з іншими НПП кафедри, переглядається
щороку, схвалюється на засіданні кафедри, затверджується Вченою Радою НН морського гуманітарного інституту та
наказом ректора. Гарант ОП повідомила ЕГ, що адміністрація не долучає її до визначення переліку предметів, з яких
приймаються сертифікати ЗНО. Під час зустрічі з адміністрацією університету ЕГ з’ясувала, що мінімальний бал
сертифікатів ЗНО для вступу на 1 курс становить 100 балів, проте у Правилах прийому ця інформація відсутня. За 4
роки існування ОП правила прийому на ОП не змінювались. Як повідомили представники адміністрації, в
найближчому майбутньому зміни не плануються. Зазначені вимоги до вступників, зокрема широкий спектр
предметів ЗНО за третім сертифікатом, дають університету достатні можливості для маневру під час формування
контингенту здобувачів та залучення тих абітурієнтів, які є вмотивованими та здібними до навчання на ОП.

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.

Відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність в ОНМУ (https://bit.ly/33YQdBU,
розділ 8), визнання результатів навчання здійснюється на основі Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи. Перезарахування вивчених навчальних дисциплін здійснюється на підставі наданого
здобувачем документа з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів ЄКТС та
інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків. Процедура визначення академічної різниці, її
складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін для осіб, які переводяться з інших
спеціальностей ОНМУ або інших ЗВО, регламентована Положенням про процедуру визначення академічної різниці,
її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін в ОНМУ (https://bit.ly/2S65fD1). Навчальні
дисципліни перезараховують (зараховують) на підставі академічної довідки або додатка до документа про вищу
освіту, виданого ЗВО України, чи копії навчальної картки студента (для студентів ОНМУ). Визначення академічної
різниці здійснюється Дирекцією шляхом порівняння чинного навчального плану ОП та поданих особою документів.
Обидва Положення розміщені на сайті університету, отже, правила визнання результатів навчання є доступними
для всіх учасників освітнього процесу. Визначена вказаними нормативними документами процедура, на думку ЕГ,
цілком гарантує надійність визнання результатів навчання. Під час зустрічі зі здобувачами ОП ЕГ переконалась, що
їм відома процедура визнання результатів навчання, здобутих в інших ЗВО, вони знають, де вона прописана. ЕГ
переконалась в існуванні реальної практики застосування правил визнання результатів навчання за ОП. Наприклад,
здобувачці Антошко К.В. були зараховані результати навчання в ОНУ імені І.І. Мечникова, здобувачці Матусовій О.І.
було зараховано результати навчання в Маріупольському державному університеті. ЕГ не виявила проблем,
пов’язаних з визнанням результатів навчання, отриманих в інших ЗВО.

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.

Процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, визначена у Положенні про
неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу ОНМУ (https://bit.ly/3tZa5PS). Визнання
результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті, розповсюджується як на обов’язкові, так і на
вибіркові ОК. Перезарахована може бути як дисципліна повністю, так і її складові (змістовні модулі). Університет
може визнати результати навчання, набуті у неформальній/інформальній освіті, в обсязі не більше 10% від
загального обсягу годин за конкретною ОП. Зазначене Положення розміщене на сайті університету і є доступним
для всіх учасників освітнього процесу. Прописана в Положенні процедура валідації результатів навчання,
отриманих у неформальній/інформальній освіті, є чіткою, зрозумілою та, на думку ЕГ, цілком гарантує надійність
визнання результатів навчання. Позитивною практикою в університеті є визнання непотрібною додаткову
валідацію результатів неформального навчання в разі наявності в робочій програмі дисципліни рекомендацій
викладача щодо можливості проходження визначеного онлайн-курсу чи іншого елементу неформальної освіти.
Проте, аналіз робочих програм та силабусів освітніх компонентів, зустрічі зі здобувачами та викладачами ОП
показали, що НПП ОП не користуються прописаною в нормативних документах Університету процедурою визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.
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Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

1. Правила прийому на навчання за ОП «Технічний переклад у сфері морського бізнесу» є доступними, чіткими та
зрозумілими для потенційних вступників, не містять дискримінаційних положень. 2. Правила визнання результатів
навчання, отриманих в інших закладах освіти, є чіткими та зрозумілими, доступними для всіх учасників освітнього
процесу, практика їхнього застосування засвідчує їхню прозорість та ефективність. 3. Позитивною практикою в
університеті є визнання непотрібною додаткову валідацію результатів неформального навчання в разі наявності в
робочій програмі дисципліни рекомендацій викладача щодо можливості проходження визначеного онлайн-курсу
чи іншого елементу неформальної освіти.

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

1. Коефіцієнти предметів ЗНО для вступу на ОП є рівновагомими, що не враховує особливості ОП. ЕГ рекомендує
збільшити коефіцієнт другого предмету (Іноземна мова) за рахунок зменшення коефіцієнта третього предмету. 2. У
Правилах прийому до ОНМУ не зазначено мінімальний бал сертифікатів ЗНО для вступу на 1 курс. ЕГ рекомендує
виправити цей недолік. 3. НПП ОП не користуються прописаною в нормативних документах університету
процедурою визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Викладачам ОП експертна група
рекомендує впровадити у практику оцінювання здобувачів процедури зарахування результатів навчання,
отриманих у неформальній/інформальній освіті, передбачені Положенням про неформальну та інформальну освіту
учасників освітнього процесу ОНМУ. Можливість такого зарахування варто прописати у робочих програмах з
освітніх компонентів та силабусах.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОП загалом відповідає Критерію 3. ОНМУ має прозорі та ефективні процедури вступу та визнання результатів
навчання. Виявлені недоліки не є суттєвими, оскільки вони не порушують діючу нормативну базу і не ускладнюють
отримання освітніх послуг.

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.

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу ОНМУ (2019, https://bit.ly/3yqAR6S), освітня
діяльність в університеті будується на принципах людиноцентризму, свободи вибору видів, форм і темпу здобуття
освіти, академічної свободи. Згідно з Навчальним планом ОП, видами аудиторних занять за ОП є лекції, практичні
та лабораторні заняття. Дистанційне навчання під час карантину відбувається в системі MOODLE, де студентам
доступні навчально-методичні матеріали з дисциплін та завдання, а також використовуються платформи Zoom та
Google Meet. Здобувачі запевнили ЕГ, що вони задоволені організацією освітнього процесу в дистанційному режимі.
Таким чином, ЕГ може констатувати, що завдяки використанню сучасних форм та методів дистанційного та
змішаного навчання карантинні обмеження не справили негативного впливу на реалізацію освітнього процесу за
О П . Основними методами навчання, зазначеними у Відомостях про самооцінювання ОП, є пояснювально-
ілюстративні, проблемні, пошуково-дослідницькі, практично-орієнтовані. Заявлені методи навчання і викладання
сприяють досягненню заявлених в ОП цілей та програмних результатів навчання, стимулюють активну роль
здобувачів в освітньому процесі, відповідають принципам академічної свободи. Водночас, ЕГ звернула увагу на те,
що методи навчання є практично однаковими для всіх ОК, що свідчить про відсутність врахування специфіки
окремих ОК. Під час зустрічі з викладачами ОП, вони підтвердили, що мають академічну свободу у виборі форм та
методів навчання. НПП створюють авторські силабуси освітніх компонентів, самостійно розподіляють години за
кожною темою ОК, визначають методи поточного контролю, терміни виконання певних завдань. Доц. Глущенко
О.В. зазначила, що НПП є вільними у виборі форм наукової діяльності, підвищення кваліфікації, надання
пропозицій щодо покращення освітнього процесу. Ст. викл. Гогуленко О.П. з власної ініціативи проводить курси
української мови для викладачів університету. Проф. Михайлуца М.І. зазначив, що НПП мають можливість читати
лекції в інших університетах, брати участь у стажуванні в закордонних ЗВО. Наявність денної та заочної форм
навчання за ОП відповідає вимогам Стандарту вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія».
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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).

На офіційній сторінці Кафедри Філології на сайті ОНМУ (https://bit.ly/3u3ZLpH) у відкритому доступі розміщена
така інформація щодо організації та змісту освітнього процесу: освітня програма, навчальні плани, силабуси
обов’язкових та вибіркових освітніх компонентів. Розклад занять є доступним викладачам та здобувачам в
університетській онлайн-системі МКР. Робочі програми з ОК не розміщені у вільному доступі і доступні лише
користувачам університетської системи MOODLE. Під час зустрічі зі здобувачами ОП, вони повідомили ЕГ, що
викладачі на першому занятті знайомлять їх з метою вивчення дисципліни, її структурою, порядком оцінювання та
інформують щодо розміщення інформації у системі MOODLE. Крім того, кожен здобувач може звернутися за
консультацією до викладача особисто, через електронну пошту, вайбер або телеграм-канал. ЕК переконалась, що
доступ до навчально-методичних матеріалів з ОК надається здобувачам у системі MOODLE. Таким чином, ЕГ
зробила висновок, що інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання є доступною всім
учасникам освітнього процесу. Недоліком є те, що структура РП, яка є стандартною, не включає рейтингову систему
оцінювання знань та умінь здобувачів, що не відповідає п. 3.1 «Положення про організацію освітнього процесу
ОНМУ», де РП визначена як документ, який повинен містити складові та технологію оцінювання знань здобувачів.
Силабуси освітніх компонентів (bit.ly/2S7XQmG) містять вичерпну та зрозумілу інформацію щодо цілей, змісту
дисциплін, очікуваних результатів навчання, проте також не надають інформацію щодо оцінювання окремих видів
навчальної діяльності здобувачів. Під час акредитаційної експертизи, представники адміністрації університету не
змогли пояснити, чому робочі програми та силабуси не містять інформації щодо порядку та критеріїв оцінювання
здобувачів, зокрема оцінювання певних видів робіт в межах ОК. Таким чином, інформація щодо порядку та
критеріїв оцінювання в межах окремих ОК доступна здобувачам виключно зі слів викладача. ЕГ не змогла
переконатися, що такі критерії існують і дозволяють об’єктивно оцінити знання здобувачів. Під час акредитаційної
експертизи, представник адміністрації Університету Герасимов І.В. визнав, що зміст та структура силабусів
дисциплін потребують удосконалення.

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

Починаючи з 2020 року, Кафедра Філології здійснює наукову діяльність за держбюджетною темою «Інновації
філології та методики викладання іноземних мов в умовах глобалізаційних змін суспільства». Науково-дослідна
робота кафедри націлена на покращення та удосконалення освітнього процесу. Як свідчать щорічні звіти кафедри
про науково-дослідну роботу, НПП кафедри активно працюють в напрямку пошуків нових методів та засобів
навчання іноземної мови, досліджують фактори, які впливають на комунікативні компетентності здобувачів, на
розвиток видів іншомовної мовленнєвої діяльності, враховуючи дистанційний та змішаний формати навчання та
застосування відповідних технологій в умовах карантину. НПП кафедри досліджують проблемні питання у галузі
компаративної лінгвістики, методики викладання іноземних мов, теорії та практики перекладу, лінгвосинергетики,
семантики, словотворення, використання ІКТ у процесі вивчення іноземних мов. Результати наукових розвідок
НПП кафедри імплементуються в освітній процес у формі новітніх методик навчання та навчально-методичних
матеріалів (навчальних посібників, конспектів лекцій, методичних рекомендацій тощо). Здобувачі ОП беруть участь
у щорічній студентській науково-технічній конференції (секція «Філологічні науки»), готують наукові публікації під
керівництвом НПП кафедри. Здобувачі Валанцевич Д., Білоус Є. (2018 р.), Лішик К., Селецька О. (2019 р.) брали
участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Переклад». Згідно з інформацією, наданою
експертній групі відповідальною за наукову діяльність Москалюк О.В., третина здобувачів ОП є залученими до
різних форм дослідницької роботи. Пошуково-дослідницькі методи активно використовуються у викладанні ОК
програми. Формування творчого, дослідницького підходу до організації перекладацької діяльності є одним із
завдань перекладацької практики, згідно з «Наскрізною програмою практики» здобувачів ОП. Крім того, виробнича
практика на 4 курсі може передбачати проведення наукових досліджень з проблемних питань перекладу з метою
набуття здобувачами компетентності інноваційного характеру, навичок науково-дослідної діяльності.

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

НПП Кафедри Філології регулярно переглядають зміст освітніх компонентів, що ними викладаються, що
підтверджено протоколами засідань кафедри. Робочі програми та силабуси ОК актуалізуються їхніми розробниками
із врахуванням власних наукових досліджень, професійного досвіду та сучасних методик викладання, опанованих
під час підвищення кваліфікації, яке кожен НПП проходить не рідше, ніж раз на 5 років. Перехід на переважно
дистанційну форму навчання в умовах карантинних обмежень зумовив перегляд, актуалізацію навчальних курсів,
їхню адаптацію до онлайн-навчання. Відповідно до принципів академічної свободи, викладачі ОК самостійно
визначають, які сучасні наукові досягнення та практики імплементувати в освітній процес. Компетентність НПП
здійснювати таке визначення ґрунтується на показниках їхньої наукової роботи та підвищенні кваліфікації.
Актуальні навчальні ресурси для здобувачів освіти розміщуються викладачами в університетській системі MOODLE.
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5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.

У 2019 р. ОНМУ уклав Договір про спільне навчання – подвійні дипломи з Академією ВСБ (м. Домброва-Гурніча,
Польща) та Угоду про програму «Подвійне навчання» з Полонійною академією в Ченстохові (Польща)
(https://bit.ly/3u1tQ9p). Проте, як пояснила гарант ОП, через пандемію COVID-19 реалізація цих угод на ОП не
розпочалась. Бібліотека ОНМУ не надає своїм користувачам доступу до міжнародних інформаційних ресурсів та баз
даних. В орієнтації ОП зазначено, що програма «базується на достовірних та сучасних результатах актуальних
філологічних та перекладознавчих студіювань з урахуванням актуального стану філології» (с. 4, 2020,
https://bit.ly/33WqOsj), що передбачає ознайомлення здобувачів із світовими науковими здобутками у галузі
філології. Також ОП включає міжнародну академічну мобільність, зокрема подвійне навчання у Полонійній
академії в Ченстохові (Польща). Серед вибіркових ОК є дисципліна «Актуальні напрямки сучасного
перекладознавства», яка також покликана ознайомити здобувачів із сучасними тенденціями та здобутками
перекладознавчої науки.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

1. НПП, що працюють на ОП, мають академічну свободу у виборі форм та методів навчання. 2. Інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання є доступною всім учасникам освітнього процесу. 3. Результати
наукових розвідок НПП кафедри імплементуються в освітній процес у формі навчально-методичних матеріалів
(навчальних посібників, конспектів лекцій, методичних рекомендацій тощо). 4. НПП Кафедри Філології регулярно
переглядають зміст освітніх компонентів програми.

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

1. Методи навчання, що застосовуються на ОП, не враховують специфіку окремих ОК. ЕГ рекомендує завідувачу
Кафедри Філології започаткувати на кафедрі постійно діючий науково-методичний семінар, на якому, зокрема,
розглядати методичні питання освітнього процесу. 2. Робочі програми не включають рейтингову систему
оцінювання знань та умінь здобувачів. Інформація щодо порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих ОК
доступна здобувачам виключно зі слів викладача. ЕГ рекомендує виконати вимогу п. 3.1 Положення про
організацію освітнього процесу ОНМУ (2019, https://bit.ly/3yqAR6S) стосовно того, що робоча програма з навчальної
дисципліни повинна містити складові та технологію оцінювання знань здобувачів. 3. Бібліотека ОНМУ не надає
своїм користувачам доступу до міжнародних інформаційних ресурсів та баз даних. ЕГ рекомендує вжити заходів
щодо забезпечення викладачам та здобувачам освіти доступу до міжнародних інформаційних ресурсів та баз даних
через бібліотеку університету. 4. Наявні договори про програми міжнародної академічної мобільності не
реалізуються. ЕГ рекомендує вжити заходів щодо пошуку форм реалізації програм подвійного диплому в умовах
пандемії шляхом дистанційного навчання. 5. На Кафедрі Філології відсутні наукові гуртки та проблемні групи. ЕГ
рекомендує посилити поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої програми, зокрема, шляхом
створення на Кафедрі Філології наукових гуртків (проблемних груп).

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОП загалом відповідає Критерію 4. Серйозним недоліком є відсутність в робочих програмах з ОК складових та
технології оцінювання знань здобувачів, проте нормативні документи Університету регламентують їхню наявність,
отже структура РП на ОП має бути приведена у відповідність до нормативних вимог, діючих в Університеті. Щодо
методів навчання, зазначених у відомостях про самооцінювання ОП, ЕГ має підстави вважати їхню повторюваність
радше наслідком недостатньо ретельного ставлення гаранта ОП до формування цих відомостей, ніж відображенням
реального стану справ у викладанні. У питанні міжнародної академічної мобільності, ЕГ враховує об’єктивні
причини, які вплинули на їхню практичну реалізацію. Відсутність доступу до міжнародних інформаційних ресурсів
та баз даних через бібліотеку університету та наукових гуртків на Кафедрі Філології ЕГ не вважає недоліками, які б
суттєво впливали на якість навчання та викладання на ОП, їхнє усунення є цілком реальним у найближчому
майбутньому.
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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.

Контроль успішності здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ОНМУ (2019,
https://bit.ly/3yqAR6S), Інструкції щодо проведення контролю знань здобувачів вищої освіти Одеського
національного морського університету (с. 24, https://bit.ly/3yqAR6S), яку ЕГ не знайшла у відкритому доступі, та
Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи екзаменаційної комісії в ОНМУ (2015,
https://bit.ly/2S8M0Zq). Критерії оцінювання, приведені у відповідність з балами, подані в узагальненому вигляді на
с. 25-26 (https://bit.ly/3yqAR6S), проте Кафедра Філології не розробила уточнюючих інструментів, що гармонізували
б загальні вимоги ЗВО з критеріями оцінки філологічно-спрямованих компонент. Форми контрольних заходів та
критерії оцінювання здобувачів в рамках дистанційного навчання прописані Положенням про дистанційне
навчання в ОНМУ (2016, https://bit.ly/2QE8K3l), де на с. 15 вказано, що “результати поточного та підсумкового
контролю [...], що здійснювався в ЦОП, зберігаються на паперових носіях та/або в електронному вигляді з метою
ознайомлення з ними студентів, викладачів, контролюючих осіб та органів”. На практиці, під час інтерв’ювання
фокус-груп було з’ясовано, що оцінки за поточний та модульний контроль не фіксуються в електронних журналах
чи в системі Moodle. Робочі програми та силабуси містять лише формальну інформацію щодо критеріїв оцінювання,
а здобувачі освіти та науково-педагогічні працівники не змогли чітко окреслити підходи до оцінювання конкретних
компонент дисципліни та регулярність процедур поточного контролю. Здобувачі можуть дізнатися інформацію
щодо форми контрольних заходів, критеріїв оцінювання та бали лише під час особистого спілкування з викладачем,
Дирекцією чи співробітниками кафедри, що свідчить про порушення принципів об'єктивності й прозорості
освітнього процесу. Чітка та зрозуміла процедура оцінювання відсутня.

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

Згідно Стандарту вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
(2019), передбачено “щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників
закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого
навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб” (с.10), проте ця вимога не дотримана.
Атестація здобувачів освітньої програми проходить у формі комплексного атестаційного іспиту, згідно зі Стандартом
вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія для першого рівня вищої освіти та Положенням про організацію
освітнього процесу в ОНМУ (2019, https://bit.ly/3yqAR6S), Положенням про атестацію здобувачів вищої освіти та
організацію роботи екзаменаційної комісії в Одеському національному морському університеті (2015,
https://bit.ly/2S8M0Zqf).

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.

ЗВО визначає порядок проведення контрольних заходів низкою нормативних документів. Так, процедура розгляду
звернень здобувачів освіти щодо результатів оцінювання встановлюється Положенням про організацію освітнього
процесу в ОНМУ (2019, https://bit.ly/3yqAR6S); Положенням про врегулювання конфліктних ситуацій (2020,
https://bit.ly/3tVVSmE). Здобувач освіти має право звернутися до викладача чи до Дирекції із письмовою заявою
щодо перегляду результатів оцінювання. Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в ОНМУ (2019,
https://bit.ly/3yqAR6S), здобувачам вищої освіти, які не з’явилися чи отримали незадовільну оцінку, дозволяють
перескласти іспит або залік протягом сесії за індивідуальним графіком ліквідації академічних заборгованостей.
Перескладання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни. Здобувачі можуть вільно
здійснювати аудіо-, відео-фіксацію захисту атестаційної роботи. Захист атестаційних робіт проводиться на засіданні
екзаменаційної комісії за участі не менше половини її складу, за обов’язкової присутності голови екзаменаційної
комісії або його заступника. В разі того, якщо здобувач освіти не пройшов атестації, проте виконав навчальний план,
видається академічна довідка. Положення про порядок підготовки, виготовлення, обліку та видачі академічних
довідок в ОНМУ (https://bit.ly/3oHwTCN), яка дає право поновлення на навчання. Приклад академічної довідки був
продемонстрований експертній групі. На даній освітній програмі випадків конфлікту інтересів не траплялося.
Оскарження результатів контрольних заходів та атестації здобувачів ОНМУ також не зафіксовано. Слабкою
стороною реалізації даного підкритерія ЕГ вважає те, що попри існуючу нормативну базу, Кафедра Філології не
запровадила систему електронної фіксації результатів поточного оцінювання, а отже, здобувачі не можуть
вирахувати загальну кількість балів, отриманих ними під час семестр, або ознайомитися зі своєю позицією в
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загальному рейтинзі, що ставить під сумнів об'єктивність виставлення екзаменаційної оцінки й створює передумови
для корупції та порушень академічної доброчесності, руйнує атмосферу довіри в академічній групі.

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.

Дотримання академічної доброчесності усіх учасників освітнього процесу в ОНМУ забезпечує Положення про
академічну доброчесність в ОНМУ (https://bit.ly/3owiXuX), яке розроблено відповідно до вимог Законів України:
“Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про запобігання корупції”. Положення розміщено на офіційному сайті ОНМУ. ЕГ
було надано результати опитування, які демонструють поінформованість студентів щодо академічної доброчесності
(Додаток 3). Контроль процесу дотримання академічної доброчесності серед студентів здійснюють куратори груп, а
також наукові керівники. Також навчальний заклад для перевірки письмових робіт студентів використовує онлайн-
сервіс Unicheck Україна. Під час інтерв’ювання, експертна група відзначила добру поінформованість здобувачів
щодо академічної доброчесності та наслідків її порушення (а саме: позбавлення академічної стипендії, позбавлення
пільг з оплати навчання, повторне проходження оцінювання, повторне проходження відповідного освітнього
компонента освітньої програми). Проте, з боку НПП простежується обмежене дотримання принципів об'єктивності,
оскільки здобувачі освіти дізнаються про форми контрольних заходів та критерії оцінювання лише усно, не
використовуються автоматизовані засоби оцінювання знань, які б фіксували чітку та прозору процедуру оцінювання
та її результати. Заклад вищої освіти активно впроваджує політику академічної доброчесності та ознайомлює
учасників освітнього процесу з її принципами, але під час онлайн-зустрічей, ЕГ відзначила, що здобувачі не
ознайомлені з вимогою необмеженого й безпосереднього доступу до своїх результатів оцінювання, не бачать
необхідності в запровадженні електронної звітності, що, на думку ЕГ, промотує непотизм та хибну практику
комунікації з НПП (зокрема, куратором) щодо власної освітньої траєкторії поза єдиною системою управління
навчанням (LMS), а отже порушує Рекомендації МОН щодо організації поточного, семестрового контролю та
атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання (2020,
https://bit.ly/3oJvRpO).

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Розроблена ЗВО система нормативних документів, що описують контрольні заходи, критерії оцінювання та
принципи дотримання академічної доброчесності. Регулярне спілкування усіх учасників освітнього процесу у
форматі “зворотного зв'язку”. Ознайомлення здобувачів з політикою дотримання академічної доброчесності освіти,
а також порядком оскарження результатів контрольних заходів.

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

Слабкі сторони:та недоліки: Відсутність уточнених критеріїв оцінювання, що придатні для застосування в рамках
вивчення комунікативно-зорієнтованих та перекладацьких дисциплін. Необізнаність здобувачів щодо критеріїв
оцінювання, відсутність ініціативи щодо їх з'ясування. Відсутність електронної бази з оцінками здобувачів освіти.
Інформація щодо критеріїв оцінювання та контрольних заходів надається здебільшого лише викладачами на
занятті. Нечіткий алгоритм освітнього процесу під час дистанційного навчання. Рекомендації щодо удосконалення:
Розробити систему оцінювання практичних компонент ОП з системою балів за кожен вид роботи на занятті,
ознайомити з нею здобувачів. Надсилати необхідну інформацію щодо контрольних заходів та критеріїв оцінювання
онлайн. Надати можливість доступу під час освітнього процесу здобувачам освіти до їх поточних оцінок не лише
через викладачів, а через інші ресурси (наприклад, середовища Moodle). Задля поліпшення організації освітнього
процесу надавати перевагу використанню Moodle платформи.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.
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Під час інтерв’ювання, експертна група відзначила добру поінформованість здобувачів щодо політики дотримання
академічної доброчесності та наслідків її порушення, а також процедур оскарження результатів контрольних
заходів. Проте, експертна група вважає, що критерій відповідає рівню Е, оскільки простежується невиконання
рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації
здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання (№ 1/9-249 від
14 травня 2020 року), що є суттєвим порушенням. Зафіксована відмова від використання автоматизованих засобів
оцінювання знань. Практика надання зворотного зв'язку про результати перевірки навчальних досягнень
здобувачів освіти за матеріалом, що вивчається, є нечіткою й недостовірною.

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.

Оцінка академічної та професійної кваліфікації викладачів, задіяних у реалізації ОП, здійснювалась експертами на
основі Відомостей про самооцінювання та персональних профілів НПП Кафедри Філології на сайті ОНМУ.
Викладання основних освітніх компонентів ОП, згідно з Відомостями СО, забезпечується 19 НПП, із них 10 НПП
Кафедри Філології. Серед них – 5 докторів наук, 12 кандидатів наук, 2 НПП мають вчене звання професора та 9
вчене звання доцента. Із 19 НПП, 13 – жінки, 6 – чоловіки. Середній вік НПП ОП не перевищує 40 років. У
переважної більшості НПП, задіяних у реалізації ОП, академічна та професійна кваліфікація повною мірою
забезпечує досягнення цілей та програмних результатів навчання. Проте у двох викладачів спостерігається
невідповідність академічної кваліфікації освітнім компонентам, які вони викладають, а саме: 1) доц. Маслова С.Я.,
яка викладає дисципліну «Теорія і практика перекладу», має спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти.
Мова і література (англійська, німецька)». Тема її дисертації – «Методика навчання англомовного професійно
орієнтованого спілкування майбутніх виноробів на засадах контекстно-інтегрованого підходу». Із наукових
публікацій за останні 5 років має лише 2 статті у наукових фахових виданнях категорії «Б» та 1 тези доповіді з
проблематики перекладу, жодних навчально-методичних праць для дисципліни «Теорія і практика перекладу» не
розробила. 2) доц. Сазикіна Т.П., яка викладає дисципліну «Вступ до перекладознавства», за останні 5 років не має
наукових публікації з проблематики теорії та практики перекладу.

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

Відповідно до Положення про заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ОНМУ
(https://bit.ly/3uaNQql), до конкурсу на заміщення вакантних посад НПП допускаються особи, які мають повну вищу
освіту, наукові досягнення, стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки, рівень наукової та професійної
активності, що відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти, і за своїми
професійно-кваліфікаційними та моральними якостями відповідають вимогам до НПП, що встановлені чинними
Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та умовам оголошеного конкурсу. Процедури конкурсного
добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити належний рівень професіоналізму НПП, задіяних у
реалізації ОП. Проблем з добором викладачів для роботи за ОП не виявлено.

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

Директор туристичної компанії «ХОТ Тревел» Москаленко А.С. є штатним працівником Кафедри Філології у 2020-
2021 навчальному році, викладає ОК «Ділова англійська мова». Туристична компанія «ХОТ Тревел», ТОВ “TMG
Logistics”, крюїнгове агентство Univis Ltd., ТОВ “MSC Crewing Services” залучені до організації та реалізації
практичної підготовки здобувачів ОП в якості баз виробничої практики, про що свідчать укладені з ними договори.
Під час акредитаційної експертизи представник крюїнгового агентства Univis Ltd. Булан Т.Т. повідомила, що договір
з ОНМУ діє з 2018 року, і двічі на рік здобувачі ОП проходять в агентстві практику як перекладачі протягом 2-х
тижнів. Протягом року агентство приймає приблизно 50 здобувачів ОП. Голова ТОВ “TMG Logistics” Тефтул М.Г.
повідомив, що його компанія також щороку приймає здобувачів ОП на практику, він особисто був рецензентом ОП
та підтримує постійний контакт з Гарантом ОП, вносячи пропозиції щодо покращення ОП. Директор ТОВ “MSC
Crewing Services” Бундюк Р.А. повідомив, що його компанія зацікавлена саме у фахівцях, які володіють спеціальною
морською термінологією англійською мовою, і висловив задоволення рівнем підготовки здобувачів ОП, які
проходять практику в його компанії.

4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.
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Директор туристичної компанії «ХОТ Тревел» Москаленко А.С. є штатним працівником Кафедри Філології у 2020-
2021 навчальному році, викладає ОК «Ділова англійська мова». Старший викладач Кафедри Філології Пшоняк В.О.
є практикуючим перекладачем-фрілансером з досвідом роботи в якості усного перекладача та перекладача
художніх творів понад 10 років. Здобувачі ОП також повідомили ЕГ, що у 2020 р. генеральний директор London
School of English Odessa Грем Джонс двічі проводив їм лекції на теми «Традиції Великої Британії» та «Діалекти
сучасної англійської мови».

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

В ОНМУ діє Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
(https://bit.ly/3u1BwbJ), який визначає процедуру, періодичність, умови підвищення кваліфікації НПП, а також
визнання результатів підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації є складовою системи внутрішнього
забезпечення якості освіти ОНМУ, передбачає навчання за відповідною програмою, а також участь у семінарах,
практикумах, тренінгах тощо, та стажування. Згідно з цим Порядком, НПП повинні підвищувати свою кваліфікацію
не рідше одного разу на п’ять років. Викладачі самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів
надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації з урахуванням результатів самооцінки компетентностей і
професійних потреб, змісту власної викладацької діяльності. ОНМУ налагодив внутрішню систему професійного
розвитку викладачів. В Університеті працює Сектор підвищення кваліфікації та перепідготовки, який надає освітні
послуги слухачам курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців. На сайті ОНМУ можна знайти
інформацію про постійний набір на курси підвищення кваліфікації (https://bit.ly/3f1mChf). Проте, курси
підвищення кваліфікації, що пропонуються університетом, можуть бути корисними викладачам ОП лише для
набуття спеціалізованих знань в галузі морського транспорту. Професійні потреби викладачів ОП в галузі філології,
лінгвістики, методики викладання іноземної мови і перекладу, менеджменту освітнього процесу, ІТ-технологій в
освіті наразі університет задовольнити не може, тому НПП кафедри переважно підвищують свою кваліфікацію та
викладацьку майстерність за межами університету. Позитивною практикою є підвищення кваліфікації в країнах ЄС.
Наприклад, Смаглій В.М. у 2017 р. пройшла науково-педагогічне стажування в Люблінському науково-
технологічному парку (Польща), Москалюк О.В. у 2019 р, а Серебрякова В.В., у 2020 р. пройшли науково-
педагогічне стажування у Венеційському університеті Ка Фоскарі (Італія), Корнєлаєва Є.В., Глущенко О.В. у 2019 р.,
а Маслова С.В. у 2020 р. пройшли науково-педагогічне стажування у Полонійній академії в Ченстохові (Польща).
Згідно з Цілями Кафедри Філології в області якості освіти на 2020-2021 рр., підвищення рівня професійної
майстерності передбачає планове стажування 7 викладачів кафедри у провідних ЗВО м. Одеса, навчання викладачів
за короткостроковими програмами підвищення кваліфікації, а також участь викладачів у міжнародних та
Всеукраїнських наукових конференціях. Як повідомив під час акредитаційної експертизи ректор університету
Руденко С.В., основний моніторинг рівня професіоналізму викладачів відбувається під час конкурсу на заміщення
вакантних посад. Термін, на який з викладачем укладається трудовий договір, залежить від професійного рівня
викладача. Крім того, у договорі прописуються KPI - ключові показники ефективності діяльності, досягнення яких
очікується від викладача протягом договірного терміну.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В ОНМУ існує практика щорічного преміювання працівників до Дня Народження ОНМУ, вручення грамот та
відзнак за особисті досягнення. Кращі працівники Університету нагороджуються Почесною грамотою ОНМУ. За
плідну та сумлінну працю в Університеті протягом не менше 20 років працівники можуть отримати звання
«Почесний працівник Одеського національного морського університету», яке дає надбавку до заробітної плати.
Окрім Положення про Почесну грамоту ОНМУ та Положення про звання Почесний працівник ОНМУ університет не
має нормативних документів, що регламентують форми та порядок заохочення працівників. Під час зустрічей з
адміністрацією та викладачами Кафедри Філології ЕГ отримала такі приклади заохочення НПП протягом останніх
років: доц. Лелет І.О. була нагороджена знаком «Почесний працівник ОНМУ», доц. Москалюк О.В. та зав. Кафедри
Філології Смаглій В.М. нагороджені Грамотою Вченої ради ОНМУ, щороку викладачі ОП відзначаються преміями та
подяками на День Народження ОНМУ.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

1. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити належний рівень
професіоналізму НПП, задіяних у реалізації ОП. Проблем з добором викладачів для роботи на ОП не виявлено. 2.
Роботодавці залучені до проведення аудиторних занять на ОП, а також до організації та реалізації практичної
підготовки здобувачів ОП в якості баз виробничої практики.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.

1. У двох викладачів обов’язкових ОК (Маслова С.Я., Сазикіна Т.П.) спостерігається певна невідповідність
академічної кваліфікації освітнім компонентам, які вони викладають. Гаранту ОП рекомендується переглянути
навчальне навантаження з метою усунення цього недоліку. 2. На ОП недостатньо використовуються існуючі
можливості щодо залучення зовнішніх представників академічної спільноти, а також перекладачів-практиків до
освітнього процесу. ЕГ рекомендує практикувати короткотермінові форми залучення зазначених стейкголдерів,
зокрема у формі гостьових лекцій, майстер-класів, вебінарів тощо. 3. Професійні потреби викладачів ОП в галузі
філології, лінгвістики, методики викладання іноземної мови і перекладу, менеджменту освітнього процесу, ІТ-
технологій в освіті не задовольняються у межах Університету. Рекомендується розширити перелік пропозицій щодо
підвищення кваліфікації НПП Кафедри Філології на базі університету. 4.Університет не має регламентованої
системи заохочення НПП за високі показники викладацької майстерності та наукової роботи. ЕГ рекомендує
розробити відповідні нормативні документи.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОП в цілому відповідає Критерію 6. Виявлені слабкі місця не мають суттєвого впливу на якість кадрового
забезпечення ОП. Брак пропозицій для задоволення професійних потреб викладачів ОП в галузі філології та
методики викладання іноземних мов на базі ОНМУ, очевидно, пояснюється інертністю університетської системи
підвищення кваліфікації, яка не встигла адаптуватись до нової ОП зі спеціальності “Філологія”, яка існує в
університеті лише 4 роки.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Під час онлайн-візиту в ОНМУ, експертній групі було представлені зручні та обладнані всім необхідним для
навчання авдиторії. В Університеті наявні комп’ютерні та лінгафонні кабінети. Більшість авдиторій, які
використовуються для навчання за освітньою програмою, мають смарт-дошки, DVD, аудіо та відео-гарнітуру, що дає
змогу якісно викладати та навчатися на освітній програмі. В Університеті наявна бібліотека та читальна зала, де
здобувачі освіти можуть проводити вільний від навчання час. Під час дистанційного навчання студенти мають
доступ до онлайн-бібліотеки (https://bit.ly/3wk5Pfa, https://bit.ly/3ymyHFB), онлайн-каталогу
(https://bit.ly/33Xs4vp), функціонування даного доступу, структуру та наявність матеріалів було продемонстровано
під час зустрічей. Оскільки бібліотека знаходиться у системі MOODLE, скористатися нею можуть усі учасники
освітнього процесу. Також, на території ОНМУ діє безкоштовний Wi-Fi. Університет має добре укомплектовані
спортивні зали, парк для відпочинку, а також додаткову інфраструктуру для ефективнішого викладання певних
дисциплін, а саме машинна зала, приміщення із обладнаним судном, що було продемонстровано членам експертної
групи під час ознайомлення з матеріально-технічною базою університету. Також було продемонстровано належним
чином облаштовані кабінети для викладачів, що забезпечують комфорт та індивідуальний простір для науково-
педагогічного складу. Отже, ЗВО достатньою мірою забезпечує фінансово та матеріально-технічно освітню
програму, що було продемонстровано та з’ясовано під час інтерв’ювання експертною групою учасників освітнього
процесу.

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.

ЗВО забезпечує безоплатний доступ усім учасникам освітнього процесу до інфраструктури та інформаційних
ресурсів, які необхідні для навчання, викладання та проведення наукової діяльності в межах освітньої програми, що
під час онлайн-зустрічей відзначила експертна група. В ОНМУ наявна електронна платформа
(https://bit.ly/3f0PqXt), а також використовуються платформи Zoom та Google Meet, що було з’ясовано під час
інтерв’ювання. Для перегляду розкладу в онлайн-режимі використовується онлайн-система МКР. Усі учасники
освітнього процесу мають доступ до даних платформ та безперешкодно можуть їх використовувати. На момент
дистанційного навчання певні матеріали можна отримати віддалено, в процесі інтерв’ю було з’ясовано, що у
бібліотеці є онлайн-каталог (https://bit.ly/33Xs4vp), який дає змогу переконатися, чи наявні необхідні матеріали чи
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література в дистанційному режимі. Отже, всі учасники освітнього процесу достатньо забезпечені ресурсами та
матеріалами, мають доступ до корпоративних платформ.

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.

Під час огляду матеріально-технічної бази, експертна група помітила, що під час навчання здобувачі освіти мають
доступ до небезпечного обладнання, працівники ОНМУ підтвердили, що регулярно проводять інструктажі з техніки
безпеки для запобігання нещасних випадків. У гуртожитку є все необхідне для комфортного проживання
(https://bit.ly/2RmYcpH), а також присутній протипожежний інвентар. Наявні відеокамери у приміщеннях
загального користування, що забезпечують безпеку проживання здобувачів освіти у гуртожитку. Це було
продемонстровано здобувачами вищої освіти, що проживають у гуртожитку. На базі університету наявний медичний
кабінет. Отже, освітнє середовище в загальному є безпечним для всіх учасників освітнього процесу. На даній
освітній програмі випадків травмувань не зафіксовано.

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

Освітню підтримку забезпечують НПП, а також на час дистанційного навчання - платформа ОНМУ
(https://bit.ly/3f0PqXt). Здобувачі вищої освіти отримують організаційну, консультативну та інформативну
підтримку від кураторів груп. Здобувач може звернутися за консультацією до викладача особисто, у вайбері або
телеграм-каналі. Також інформативну підтримку забезпечує офіційний сайт та соціальні мережі Facebook
(https://bit.ly/3yzy6k6) та Instagram (https://bit.ly/3oC8JcK, https://bit.ly/3f81FBu). У разі виникнення проблем чи
запитань здобувачі вищої освіти можуть звернутися до студентського самоврядування, яке співпрацює з
адміністрацією університету. Соціальну та консультативну підтримку в ОНМУ надає Центр психологічної служби
(https://bit.ly/3whIVFb), що на час дистанційного навчання працює в онлайн-режимі, а також Центр духовного
розвитку (bit.ly/2T4Emjq). Представник Центру психологічної служби, Рубський В’ячеслав Миколайович, проводить
семінари та бесіди для психологічного розвитку, це підтверджують фото із Zoom зустрічей та перелік тем:
“Мистецтво розуміти іншого”, “Обговорення наслідків самоізоляції і дистанційного навчання” та інші, які були
надані експертній групі для ознайомлення (bit.ly/2T4Emjq). Також, слід зазначити, що студентів активно залучають
до позанавчальної роботи: (https://bit.ly/3bD51dF). На початку навчання представниками студентського
самоврядування проводяться анкетування, за результатами якого формуються групи за інтересами. Найбільш
популярні види позанавчальної діяльності в ОНМУ, за результатами інтерв’ювання, є: Арт-клуб, Студентська газета
та СтудТв та інші, опис та детальну інформацію можна знайти на офіційному сайті ОНМУ у вільному доступі. До
початку пандемії в ОНМУ регулярно проводили культурні заходи, конкурси, активно публікували інформацію щодо
проведення, фото заходів у соціальних мережах чи на сайті ОНМУ (https://bit.ly/2QwqPA7). Окрім культурних
заходів, навчальний заклад має добре обкладені спортивні зали, де працюють спортивні секції та проводяться
змагання (https://bit.ly/2S66EcW). Експертній групі надано опитування здобувачів освіти, що підтверджує
задоволення механізмом підтримки в Університеті (Додаток 3). Отже, Університет забезпечує якісну організаційну,
консультативну та соціальну підтримку для здобувачів вищої освіти, що навчаються за даною освітньою програмою.

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

На даній освітній програмі особи з особливими освітніми потребами не навчаються. Проте, ОНМУ має ряд
документів, що засвідчують готовність навчального закладу навчати осіб з особливими освітніми потребами, а саме:
Порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (https://bit.ly/3bEk0nH); Наказ про
призначення відповідальної особи за забезпечення супроводу особам з інвалідністю та іншим маломобільним
групам (https://bit.ly/3bWLLIj). Територія ОНМУ переважно пристосована до вимог здобувачів з особливими
освітніми потребами (https://bit.ly/3u2pzlZ). Під час ознайомлення з матеріально-технічними ресурсами та
інтерв’ювання, представником навчального закладу було продемонстровано сприятливі умови для навчання осіб із
інвалідністю, а саме доступ до пасажирського ліфту, облаштований санвузол та пандуси. Адміністрація університету
готова збільшити кількість персоналу, що забезпечує безпечне перебування маломобільним групам населення, а
також створити максимально комфортні умови для здобування освіти. Для підтримки здобувачів освіти діє Центр
психологічної служби (https://bit.ly/3whIVFb).

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.
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Для запобігання конфліктних ситуацій в ОНМУ діє політика запобігання та вирішення конфліктних ситуацій,
закріплена відповідно: Положенням про заходи запобігання і протидії корупції в ОНМУ (https://bit.ly/3eYAo4n),
Положенням про врегулювання конфліктних ситуацій (https://bit.ly/3tVVSmE); Положенням про академічну
доброчесність в ОНМУ (https://bit.ly/3owiXuX ). Також, членам експертної групи було продемонстровано результати
опитування, що підтверджують ознайомлення з правилами та процедурами у вирішенні конфліктних ситуацій, а
також заходами покарання за порушення академічної доброчесності (Додаток 3). Для учасників у відкритому
доступі є скринька довіри, яка знаходиться на другому поверсі головного корпусу за адресою вул. Мечнікова, 34. Це
було підтверджено представниками університету та здобувачами освіти. Під час інтерв’ювання було з’ясовано, що у
разі виникнення конфлікту студенти можуть звернутися до представників студентського самоврядування, Гаранта
освітньої програми чи у Центр психологічної служби. У кожної академічної групи є куратор, який здійснює
первинну підтримку здобувачів з усіх питань навчання в університеті, допомагає їм та інформує їх. Отже, оскільки
на даній освітній програмі випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією, не
було, це показник підтримання оптимального зв’язку ОНМУ зі здобувачами освіти, а також наявності політики, яка
запобігає виникненню конфліктних ситуацій та реалізує сприятливе середовище для навчання.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Позитивом є те, що матеріально-технічні ресурси освітньої програми забезпечують досягнення визначених
освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання. Університет забезпечує ефективну організаційну,
консультативну та соціальну підтримку для здобувачів вищої освіти. Готовність закладу забезпечити комфортні
умови для перебування маломобільних груп населення чи осіб з особливими освітніми потребами.

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

Слабкі сторони: Освітня підтримка здобувачів вищої освіти здійснюється здебільшого навчально- педагогічними
працівниками. Невпевненість здобувачів освіти щодо алгоритму дій при виникненні непередбачуваних чи
екстрених ситуацій. Рекомендації щодо удосконалення: Ознайомити студентів з чітким алгоритмом при виникненні
конфліктів чи непередбачуваних ситуацій. Освітню підтримку здійснювати через обрану на розсуд ЗВО онлайн-
платформу.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОНМУ гарантує безпечне та комфортне навчання та всебічно підтримує всіх учасників освітнього процесу.
Фінансове, матеріально-технічне і навчально-методичне забезпечення є достатнім та сприяє досягненню цілей,
завдань, програмних результатів навчання. Факти дискримінації та/або корупції чи конфліктів не виявлені.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП в ОНМУ визначені
Положенням про порядок розроблення та періодичний перегляд освітніх програм в ОНМУ (https://bit.ly/3bF73d1).
Згідно з Положенням, розроблення нової ОП включає такі етапи: 1) аналіз актуальності ОП та оцінки ресурсів
проводиться ініціативною групою викладачів на основі маркетингового аналізу ринку освітніх послуг, опитувань
випускників і работодавців; 2) формування робочої групи та визначення гаранта ОП; 3) визначення освітнього
змісту, розробка навчального плану і системи оцінювання якості робочою групою; 4) затвердження ОП Вченою
радою університету. Моніторинг ОП, згідно з Положенням, здійснюється робочою групою із залученням
стейкголдерів. Суттєвим елементом моніторингу є зворотний зв’язок із стейкголдерами у формі анкетування.
Надані ЕГ документи засвідчують, що в контексті ОП, що акредитується, визначені Положенням процедури є
реалізованими. ЕГ ознайомились з анкетами для здобувачів, що розробляються Відділом ліцензування, акредитації
та моніторингу якості освіти, анкетою Кафедри Філології, звітом про результати анкетування студентів 1-4 курсів з
метою виявлення недоліків в ОП «Технічний переклад у сфері морського бізнесу», протоколами засідань кафедри
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про обговорення та перегляд ОП. Деякі процедури, регламентовані зазначеним Положенням, наприклад,
анкетування роботодавців, які мають відбуватися щорічно, ще не впроваджені у практику у зв’язку з тим, що з дати
затвердження Положення пройшло лише 7 місяців. Згідно з Положенням, ОП бакалаврського рівня оновлюються
щорічно щодо всіх компонентів, крім цілей і програмних навчальних результатів. ОП «Технічний переклад у сфері
морського бізнесу» була відкрита у 2017 р. У 2019 р. вона була переглянута у зв’язку із введенням у дію Стандарту
вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія». З урахуванням визначених у Стандарті компетентностей та
результатів навчання, з огляду на ресурсне забезпечення був оновлений перелік ОК. Останній перегляд ОП відбувся
у 2020 р. Надані ЕГ протоколи засвідчують, що проект ОП 2020 р. обговорювався, зокрема, на засіданні Ради
студентського самоврядування НН морського гуманітарного інституту, засіданнях Кафедри Філології, на які були
запрошені зовнішні експерти – проф. Бабелюк О.А., проф. Кравченко Н.О., проф. Приходько Г.І., роботодавці
Москаленко А.С., Тефтул М.Г. Як свідчать ці документи, зміни в ОП були мотивовані прагненням підсилити фахову
перекладацьку підготовку здобувачів ОП та їхню компетентність у різних аспектах морського бізнесу. Під час
зустрічі з ЕГ представники адміністрації ОНМУ зазначили, що головними викликами, які ускладнюють
впровадження ефективних процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП, є
інерція старої системи та неготовність частини працівників сприймати та впроваджувати новації.

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.

Участь здобувачів освіти у процедурах внутрішнього забезпечення якості прописана у Положенні про систему
внутрішнього забезпечення якості освіти в ОНМУ (https://bit.ly/3oxWu0x, зокрема, п. 7.3 та Додаток Б). ЕГ
ознайомилась з протоколом засідання Ради студентського самоврядування НН МГІ від 23.04.2020 р., на якому
обговорювався проект ОП «Технічний переклад у сфері морського бізнесу», і студентка Лішик К. запропонувала
збільшити кількість перекладацьких дисциплін. За інформацією гаранта ОП, членами робочої групи з розробки ОП
2020 року були здобувачі Лішик К., Тинкован Ю., Мітіш М., Письменюк І., Селецька О. На думку ЕГ, недоліком є те,
що не передбачається погодження ОП органами студентського самоврядування, що може сприйматися як
ігнорування позиції здобувачів вищої освіти. Анкетування здобувачів проводиться двічі на рік Відділом
ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти ОНМУ та випусковою кафедрою. ЕГ ознайомилась з анкетою
Кафедри Філології для здобувачів ОП у вигляді гугл-форми та підсумками анкетування за цією формою. Недоліком
анкети, на думку ЕГ, є те, що вона не дає можливості студентам внести свої зауваження і пропозиції. Натомість,
опитування Відділу ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти пропонує п’ять різних анкет щодо
організації та реалізації ОП «Технічний переклад у сфері морського бізнесу». У Звіті за підсумками анкетування
сформульовані узагальнені пропозиції студентів кожного курсу щодо удосконалення ОП. В ЕГ склалось враження,
що на певні питання анкети студенти відповідали формально, не розуміючи їхньої суті. Також, на зустрічі з ЕГ
присутні студенти не змогли пояснити той факт, що більше половини анкетованих зазначили, що вони брали участь
в розробці та рецензуванні ОП. Технологія проведення опитування викликала у ЕГ сумнів щодо належного
забезпечення його анонімності та прозорості. Анкети поширюються студентам через вайбер, заповнені анкети
збираються старостами та надсилаються адміністрації. Результати опитування не оприлюднюються у вільному
доступі. ЕГ ознайомилась з протоколом засідання Кафедри Філології від 22.03.2021 р., на якому обговорювались
результати анкетування студентів 1-4 курсів. Вирішено результати опитування взяти до відома та врахувати потреби
та пропозиції здобувачів ОП. ЕГ не отримала документальних доказів проведення таких опитувань та розгляду їх
результатів у попередні роки. На сторінці кафедри на сайті університету розміщені рецензії-відгуки здобувачів
освіти Селецької О., Письменюк І., Мітіш М. на ОП (https://bit.ly/2T3TrSn). Однак деякі формулювання цих
документів, на думку ЕГ, ставлять під сумнів те, що вони були підготовлені здобувачами освіти. Під час
акредитаційної експертизи голова Ради студентського самоврядування Голубенко Є. повідомила ЕГ, що проект ОП
«Технічний переклад у сфері морського бізнесу» розглядався на засіданні Ради у 2020 р., і загалом органи
студентського самоврядування з проблемами за цією ОП не стикались.

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

Положення про моніторинг стейкхолдерів щодо якості освітньої діяльності ОНМУ (https://bit.ly/3tYYnEJ),
затверджене у 2020 р., яке є складовою системи внутрішнього забезпечення якості освіти, передбачає періодичні
опитування роботодавців, за проведення яких відповідає центр позаосвітньої діяльності. Оскільки Положення було
затверджене менше року тому, таких опитувань ще не проводилось. На сторінці Кафедри Філології на сайті
університету розміщені рецензії-відгуки на ОП, надані роботодавцями: генеральним директором ТОВ «Туристична
компанія ХОТ Тревел» Москаленко А.С., генеральним директором ТОВ «ТІ ЕМ ДЖІ ЛОДЖИСТІКС» Тефтулом М.Г.
(https://bit.ly/2T3TrSn). Експертній групі був наданий протокол засідання Кафедри Філології від 07.05.2020 р., який
свідчить, що роботодавці Москаленко А.С. та Тефтул М.Г. взяли участь в обговоренні ОП. Зокрема, Москаленко А.С.
дала позитивну оцінку ОП та запропонувала поновити дисципліни туристичного напрямку, а Тефтул М.Г.
запропонував повернути до вибіркового блоку ОК «Управління роботою портів» та «Фрахтування». Документальних
підтверджень залучення роботодавців до обговорення ОП до травня 2020 р. надано не було. Під час зустрічі ЕГ з
роботодавцями представник крюїнгового агентства Univis Ltd. Булан Т.Т. повідомила, що для її компанії актуальним
є набуття здобувачами ОП знань з основ суднобудівництва та географії портів. Голова ТОВ “TMG Logistics” Тефтул
М.Г. повідомив, що він був рецензентом ОП та підтримує постійний контакт з гарантом ОП, вносячи пропозиції
щодо покращення ОП. Директор ТОВ “MSC Crewing Services” Бундюк Р.А. повідомив, що його компанія підтримує
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тісний зв’язок з університетом і зацікавлена у випускниках ОП саме через те, що ОП надає знання у сфері морського
бізнесу.

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

Перший випуск за ОП відбудеться у 2021 р. Згідно з Положенням про моніторинг стейкголдерів щодо якості
освітньої діяльності ОНМУ (https://bit.ly/3tYYnEJ), моніторинг стейкголдерів, а серед них випускників, є
невід’ємною складовою системи внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в ОНМУ.
Опитування випускників передбачає отримання та аналіз інформації щодо відповідності змісту їх освіти потребам та
вимогам ринку праці, можливості працевлаштування за професією, потреб в інших освітніх пропозиціях для
подальшого професійного зростання. Згідно з Положенням, план заходів щодо моніторингу стейкголдерів
складається на початку кожного навчального року й затверджується Ректором.

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

Згідно з Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в ОНМУ (https://bit.ly/3oxWu0x), в
Університеті здійснюється постійний моніторинг змісту вищої освіти, який полягає у періодичному аналізі та
перегляді освітніх програм, навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін на предмет їх відповідності
нагальним вимогам ринку праці, потребам здобувачів вищої освіти тощо. Згідно з Положенням про порядок
розроблення та періодичний перегляд освітніх програм в ОНМУ (https://bit.ly/3bF73d1), ОП бакалаврського рівня
оновлюються щорічно щодо всіх компонентів, крім цілей і програмних навчальних результатів. На рівні кафедри
реалізується другий рівень організації системи внутрішнього забезпечення якості, який здійснюється викладачами
кафедри за безпосереднього керівництва гаранта ОП та завідувача кафедри, за такими напрямами: - контроль
виконання вимог та встановлених нормативів щодо якісної організації освітньої діяльності; - моніторинг поточних,
проміжних результатів навчання здобувачів вищої освіти; - встановлення та оцінювання рівня досягнення
складових професійної компетентності здобувачів вищої освіти, досягнутих на певному етапі їх навчання. ЕГ
пересвідчилась, що на Кафедрі Філології протягом 2020-2021 рр. відбувається постійно діючий моніторинг якості
ОП, основними формами якого є опитування здобувачів, обговорення ОП на засіданнях кафедри за участі
стейкголдерів ОП, рецензування ОП. Наприклад, на засіданні кафедри 13.05.2020 р. зовнішні академічні експерти
внесли низку пропозицій щодо покращення ОП: проф. Бабелюк О.П. запропонувала посилити перекладацький
вектор ОП, враховуючи сучасні тенденції розвитку ринку праці; проф. Кравченко Н.О. запропонувала зменшення
кількості кредитів спецкурсу з фонетики; проф. Приходько Г.І, запропонувала розширити блок вибіркових
дисциплін, зокрема, додати вибіркові ОК, пов’язані з сучасними проблемами іншомовної комунікації. Рішенням
кафедри було врахувати рекомендації стейкголдерів та додати ПРН 20 «Мати навички роботи з використання
програмного забезпечення, перекладацьких програм та електронних словників у професійній діяльності». На
засіданні кафедри 07.05.2020 р. були враховані рекомендації роботодавців Москаленко А.С. та Тефтула М.Г. щодо
вибіркових освітніх компонентів програми. На засіданні кафедри 22.03.2021 р. було ухвалено рішення врахувати
потреби та пропозиції здобувачів ОП, висловлені під час анонімного анкетування студентів 1-4 курсів.

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

Акредитація ОП «Технічний переклад у сфері морського бізнесу» є первинною. Зауваження та пропозиції,
сформульовані за результатами акредитації інших ОП в університеті, та реакція на них у відкритому доступі
університетом не оприлюднюються. Представники адміністрації пояснили, що такі зауваження та пропозиції
розглядаються на ректораті, наслідком розгляду є план заходів щодо їхнього врахування та усунення недоліків.

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

Експерти переконались, що в ОНМУ створена система залучення представників академічної спільноти до процесів
забезпечення якості. Стратегічні цілі, завдання, механізми системи внутрішнього забезпечення якості освіти
визначені Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в ОНМУ (https://bit.ly/3vfe5gg). В
університеті здійснюється постійний моніторинг змісту освіти, який полягає у періодичному аналізі та перегляді
освітніх програм, навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін на предмет їх відповідності вимогам
ринку праці, потребам здобувачів вищої освіти тощо. Система внутрішнього забезпечення якості працює на таких
рівнях: перший - здобувачі вищої освіти; другий - кафедра (гаранти освітніх програм, викладачі, куратори
академічних груп); третій - інститут; четвертий рівень - ректорат, Вчена рада університету; п’ятий - Наглядова рада
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університету. Під час акредитаційної експертизи представники студентства, викладачі, адміністрація пояснили,
яким чином вони є долученими до процесу розбудови ОП «Технічний переклад у сфері морського бізнесу»:
здобувачі забезпечують зворотній зв'язок через участь в анкетуваннях та обговорення ОП на засіданнях Ради
студентського самоврядування, гарант ОП відповідає за моніторинг ОП та ініціює зміни в її змісті, НПП кафедри
забезпечують формування компетентностей та досягнення РНП, адміністрація формує стратегію, політику, цілі та
вимоги до якості освіти, забезпечує нормативно-правову підтримку процедур внутрішнього забезпечення якості в
університеті, необхідні ресурси для реалізації ОП, функціонування та вдосконалення інформаційної системи
університету для ефективного управління освітнім процесом. Ключовим підрозділом, який відповідає за здійснення
процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти в ОНМУ є Відділ ліцензування, акредитації та
моніторингу якості освіти, підпорядкований Проректору з науково-педагогічної роботи. Зазначений відділ
контролює реалізацію механізмів і процедур університетської системи забезпечення якості освіти, відповідає за
підготовку до ліцензування та акредитації та супровід цих процесів. ЕГ переконалась, що до моніторингу та
перегляду ОП «Технічний переклад у сфері морського бізнесу» залучені здобувачі вищої освіти, відомі науковці,
роботодавці (докази: відгуки-рецензії, оприлюднені на сторінці кафедри на сайті ОНМУ, надані експертам
протоколи засідань Кафедри Філології, інтерв'ю з фокус-групами НПП, здобувачами, роботодавцями). Під час
зустрічей зі здобувачами вищої освіти, представниками студентського самоврядування, науково-педагогічними
працівниками кафедри, адміністрацією ОНМУ ЕГ побачила, що всі учасники освітнього процесу розуміють, що таке
культура якості, і чому необхідно її формувати та розвивати.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

1. В ОНМУ створена нормативна база, спрямована на впровадження сучасної ефективної системи забезпечення
якості освіти із залученням всіх категорій стейкхолдерів. 2. Здобувачі вищої освіти та роботодавці є реально
залученими до розробки та розвитку ОП.

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

1. При затвердженні ОП не погоджується органами студентського самоврядування. ЕГ рекомендує у листі
погодження ОП передбачити її погодження Радою студентського самоврядування факультету/інституту. 2. Деякі
питання анкет для здобувачів є формальними та малозрозумілими. Відділу ліцензування, акредитації та
моніторингу якості освіти ОНМУ та завідувачу кафедри рекомендується переглянути зміст анкет, маючи на увазі, що
анкетування має виявляти реальну позицію студентів щодо якості освітнього процесу та надавати їм можливості для
формування оцінок, висловлення зауважень та пропозицій. Необхідно змінити технологічні умови проведення
опитувань з метою гарантування їхньої анонімності, демократичності та прозорості. Використання гугл-форм та
соцмереж в якості інструментів та середовищ опитування є небажаним. Результати опитувань повинні
оприлюднюватись на сайті університету. 3. Відділу ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти ОНМУ
рекомендується на своїй сторінці оприлюднювати зауваження та пропозиції, сформульовані за результатами
акредитації освітніх програм в університеті, та заходи, вжиті з метою реагування на них.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОП в цілому відповідає Критерію 8. В ОНМУ створена цілісна система взаємодії всіх членів академічної спільноти,
підрозділів та організацій, спрямована на покращення якості освітнього процесу з урахуванням сучасних наукових
досягнень, ситуації на ринку праці та вимог роботодавців. ЕГ пересвідчилась, що створена система реально
функціонує. Водночас, ЕГ дійшла висновку, що існуюча система внутрішнього забезпечення якості ще не змогла у
повній мірі інкорпорувати ОП “Технічний переклад у сфері морського бізнесу”, яка існує в Університеті лише 4 роки
й не є для нього профільною, в існуючі процедури моніторингу якості освітніх програм. Наслідком цього, вочевидь,
стали недоліки, виявлені в контексті критеріїв 2 та 5. Втім, оцінюючи рівень відповідності ОП Критерію 8, ЕГ
врахувала, що існуючі недоліки є не результатом недосконалості самої системи забезпечення якості, а радше,
наслідком її інерції в охопленні нової та нестандартної для Університету освітньої програми. ЕГ також зважила та те,
що адміністрація Університету та Гарант ОП усвідомлюють існуючі недоліки та спрямовують свою роботу на
практичну реалізацію процедур моніторингу якості, передбачених нормативною базою системи внутрішнього
забезпечення якості освіти в ОНМУ.

Сторінка 24



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.

В ОНМУ правила і процедури, що регулюють обов’язки та права учасників освітнього процесу забезпечують : Статут
ОНМУ (https://bit.ly/2S8lwHs); Правила внутрішнього розпорядку (https://bit.ly/3owAqU3); Положення про
організацію освітнього процесу в ОНМУ (https://bit.ly/3yqAR6S); Положення про врегулювання конфліктних
ситуацій (https://bit.ly/3tVVSmE); Положення про академічну доброчесність в ОНМУ (https://bit.ly/3owiXuX).
Оскільки документи розміщені на офіційному сайті університету (https://bit.ly/3oHwTCN ), кожний учасник
освітнього процесу має доступ до цих документів. Також здобувачі освіти можуть отримати інформацію від куратора
групи, що було з’ясовано під час інтерв’ювання.

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.

На сайті ОНМУ розміщений проєкт ОПП (https://bit.ly/33YYO7q), що дає змогу роботодавцям брати участь у
забезпеченні якості освітньої програми. Свої пропозиції та зауваження, як зазначено на сайті, вони можуть
відправляти на електронну пошту університету або Смаглій Валерії Михайлівні. У закладі вищої освіти наявне
Положення про моніторинг стейкголдерів щодо якості освітньої діяльності ОНМУ (https://bit.ly/3tYYnEJ). Під час
інтерв’ювання роботодавців експертна група відзначила, що вони добре поінформовані щодо освітньої програми та
активно беруть участь у її покращенні та залишають відгуки на дану ОП (https://bit.ly/2T3TrSn).

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

На офіційному сайті Кафедри Філології ОНМУ (https://bit.ly/3ynBG0h ) розміщена інформація щодо цілей освітньої
програми, освітня програма, навчальні плани, силабуси обов’язкових та вибіркових освітніх компонентів. Усі охочі
можуть її знайти у вільному доступі. Анкетування здобувачів (Додаток 3) та інтерв’ювання роботодавців
продемонструвало членам експертної групи поінформованість стейкголдерів. Робочі програми з освітніми
компонентами доступні лише у системі MOODLE виключно учасникам освітнього процесу, проте силабуси
представлені у вільному доступі (bit.ly/2S7XQmG).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Під час інтерв’ювання експертна група відзначила ефективну співпрацю ОНМУ з роботодавцями, які активно беруть
участь у покращенні освітньої програми та залученні студентів до практики.

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

Слабкі сторони: Опитування та анкетування відбуваються лише у тестовій формі, що не дає змогу формулювати
власні пропозиції. Публічно результати та заходи, реалізовані за результатами опитувань, не висвітлюються.
Рекомендації щодо удосконалення: Запровадити онлайн-опитування серед роботодавців для швидкого та
ефективного опрацювання пропозицій. Започаткувати серед здобувачів освіти процедуру анкетування із відкритими
відповідями, що допоможе швидко знаходити прогалини та оцінювати поінформованість студенти щодо освітньої
програми. Публічно висвітлювати результати опитування, а також заходи, які були здійснені задля покращення
освітнього середовища. Надати роботодавцям можливість залишати дієві рекомендації для здобувачів вищої освіти
на офіційному веб-сайті чи за допомогою інших веб-сервісів.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Заклад вищої освіти демонструє певні прогалини в організаційних процесах, проте вони не заважають навчанню та
викладанню на даній освітній програмі. Суттєвих недоліків не виявлено, тому критерій відповідає рівню 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.

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми E

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

E

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є умовна (відкладена) акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла
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Додаток Додаток 1.pdf 5AvYFMHAgEzDlYjVuvU+rrznVA4SIOkbFWuNO7m
HAns=

Додаток Додаток 2.pdf zpiAo2nWKv5uj7M1sRpioMNKCWzdQ0HpMD1Vbp
wrHDY=

Додаток Додаток 3.pdf LPDyL0AqmugjPBeaEVufTqfz6iS+4ocQ4qypzMMpi
7c=

***

Шляхом підписання цього звіту ми стверджуємо, що провели акредитаційну експертизу у повній відповідності із
Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та інших
актів законодавства, а також здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно.

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Поворознюк Роксолана Владиславівна

Члени експертної групи

Сидоренко Сергій Іванович

Сопушинська Марія Іванівна
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