
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Київський національний торговельно-економічний
університет

Освітня програма 31896 Маркетинг

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 075 Маркетинг

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 Київський національний торговельно-економічний університет

Назва ВСП ЗВО Харківський торговельно-економічний коледж Київського
національного торговельно-економічного університету

ID освітньої програми в ЄДЕБО 31896

Назва ОП Маркетинг

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 075 Маркетинг

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Легеза Дарья Георгіївна, Куценко Катерина Ігорівна, Смерічевська
Світлана Василівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 09.06.2020 р. – 11.06.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/Маркетинг_5de50fcf-
ee2c-4583-a214-9745dafa3215.pdf

Програма візиту експертної групи https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/programm__09-
11.05.2020.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

Загальне враження в цілому від ОП Маркетинг є достатньо позитивним. Гарантом ОП та персоналом ВСП ЗВО було
надано експертній групі (ЕГ) усі необхідні підтвердження організації освітнього процесу згідно з чинним
законодавством. Звіт самоаналізу повністю відповідає дійсності, хоча й містить деякі технічних неточності, про
технічний характер яких ЕГ вдалося переконатися під час онлайн-візиту в ЗВО та ознайомлення з відповідними
документами. В цілому за всіма критеріями ОП відповідає встановленим вимогам. Виявлені недоліки ОП не є
суттєвими і не перешкоджають досягненню заявлених цілей та програмних результатів навчання. Керівництво ВСП
ЗВО та гарант ОП об'єктивно оцінюють слабкі сторони ОП, що зафіксовано у звіті про самоаналіз та свідчить про
розуміння напрямків вдосконалення ОП. Наявні в акредитаційній справі та надані експертам в ХТЕК КНТЕУ
документи, а також уточнені в процесі онлайн-візиту фактичні дані щодо організації освітнього процесу в Коледжі
підтверджують можливість підготовки в ХТЕК КНТЕУ на достатньо високому якісному рівні здобувачів вищої освіти
за першим (бакалаврським) кваліфікаційним рівнем навчання за ОП “Маркетинг” спеціальності 075 “Маркетинг”
галузі знань 07 “Управління та адміністрування”.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

При розробці ОП, насамперед, враховується практика і досвід КНТЕУ, структурним підрозділом якого є Коледж, але
й різні групи стейкхолдерів мають можливість приймати участь у формуванні та вдосконалені ОП. ОП враховує
специфіку ХТЕК КНТЕУ та надає можливості випускникам Коледжу за освітнім ступенем “молодший спеціаліст”
продовжувати навчання в цьому ж ВСП ЗВО за ОП бакалаврського рівня зі скороченим терміном навчання. ОП
враховує сучасні тенденції розвитку науки і практики маркетингу, складається з освітніх компонентів, які
дозволяють сформувати у здобувачів основні фахові компетентності та досягти програмних результатів навчання
відповідно до кваліфікаційних вимог до бакалавра з маркетингу, спирається на якісне матеріально-технічне
забезпечення, облаштування аудиторного фонду сучасною мультимедійною технікою та смарт-дошками, що
дозволяє впроваджувати інноваційні методи навчання; реалізується в комфортних умови для навчання, наукової
роботи, відпочинку та проведення дозвілля, що сприяє розвитку soft skills у здобувачів ОП. Позитивною практикою
є залучення тренерів-експертів в сфері інноваційних методик викладання до процесу підвищення педагогічної
майстерності викладачів ОП.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Освітня програма затверджувалася до виходу Стандарту вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» (наказ
Міністерства освіти і науки України від 05.12.2018 р. № 1343), тому має певні невідповідності, хоча повністю
відповідає вимогам Національної рамки кваліфікацій для сьомого кваліфікаційного рівня бакалавра.
Рекомендується привести фахові компетентності та програмні результати навчання ОП у відповідність до Стандарту,
(що частково вже враховано в проекті ОП 2020). Дисципліни обов'язкового блоку повинні в повній мірі
забезпечувати досягнення програмних результатів навчання, передбачених Стандартом. Експерти констатують
суттєве зменшення у 2019 р. контингенту здобувачів ОП, пов’язане як з об’єктивними, так і з суб’єктивними
причинами. В ОП недостатньо чітко визначена галузева складова її спрямування, що за думкою експертів, зменшує
унікальну привабливість ОП. Рекомендується розширити перелік вибіркових дисциплін ОП з урахуванням профілю
ВСП ЗВО. Необхідно збільшити кількість освітніх компонентів, які визначають галузеву унікальність ОП з
урахуванням профілю ВСП ЗВО та регіональних потреб ринку праці, що підвищить рівень її привабливості.
Експерти відзначають відсутність у окремих викладачів ОП наукових публікацій за тематикою дисциплін, які вони
викладають та свідоцтв про підвищення їх кваліфікації, що визначає пріоритетні напрямки підвищення рівня
професійної відповідності викладачів ОП освітнім компонентам, які вони забезпечують. Доцільним є використання
в навчальному процесі спеціалізованих прикладних програм для розв'язання маркетингових завдань.
Рекомендується активізувати участі студентів у програмах національної та міжнародної академічної мобільності. У
керівництва ХТЕК КНТЕУ та гаранта ОП є розуміння шляхів усунення більшості заявлених експертами зауважень,
що дозволить їх врахувати в процесі обговорення та затвердження проекту ОП-2020, оприлюдненого на сайті
коледжу, до 01.09.2020 р.

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.
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Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Під час роботи експертної групи в ХТЕК КНТЕУ було встановлено, що ОП має достатньо чітко визначені цілі
(https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/marketingoop.pdf), які відповідають загальній стратегії та місії
ВСП ЗВО (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/Стратегія-2020-2030.pdf). ОП реалізується в умовах
«сприятливої атмосфери для розвитку інтелектуального потенціалу викладачів, співробітників і студентів», як і
передбачено місією ХТЕК КНТЕУ (https://htek.com.ua/anketuvannya/). Цілі ОП - формування та розвиток загальних
і фахових компетентностей з організації та здійснення маркетингової діяльності на внутрішніх і зовнішніх ринках,
та особливості ОП, які передбачають ґрунтовну практичну підготовку фахівців на основі формування
компетентностей маркетингової діяльності за умов нестабільного середовища за допомогою принципів
інноваційного розвитку та сучасних інформаційних технологій, достатньо корелюють та узгоджуються зі
стратегічними цілями ЗВО - закріплення провідних позицій коледжу, як інноваційно-орієнтованого закладу освіти,
інтегрованого до європейського освітнього простору, спрямованого на підготовку висококваліфікованих фахівців;
виховання соціально та професійно значущих якостей майбутніх фахівців.

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

Згідно з “Положенням про розроблення та реалізацію освітніх програм в ХТЕК КНТЕУ, затвердженого
Педагогічною радою ХТЕК КНТЕУ 4.06.2018 року (протокол №6, п.2) (https://htek.com.ua/wp-
content/uploads/2020/01/) передбачена чітка процедура врахування позицій та потреб різних груп стейкголдерів,
тенденцій розвитку ринку праці, галузевого та регіонального аспектів при розробці та вдосконаленні ОП. Під час
зустрічей зі стейкголдерами було визначено, що вони реально мають можливість впливати на формування цілей та
програмних результатів навчання. Зокрема, за участю директора маркетингового агентства «МАВР» на засіданні
циклової комісії економіки, управління та адміністрування (Протокол №2 від 12.09.2019 р.) розглядалося питання
змісту освітніх компонентів ОП «Маркетинг», цілі та результати програми практики, напрями оновлення тематики
курсових робіт згідно з потребами ринку. Свою активну позицію в обговорені проєкту ОП (https://htek.com.ua/wp-
content/uploads/2020/06/) підтвердив директор ТОВ «Центр зі створення родинного капіталу» С.В.Івагло, який, як
член групи забезпечення ОП та експерт в сфері поширення ігрових методів навчання, на зустрічі з експертами, дав
високу оцінку змісту нового проекту ОП «Маркетинг», підкресливши, що 20 % програмних результатів ОП
спрямовані на формування «soft skills» з урахуванням його пропозицій. Представники академічної спільноти на
зустрічі з ЕГ підтвердили свою участь у формуванні цілей ОП «Маркетинг» та програмних результатів навчання,
впровадженні сучасних педагогічних форм і методів навчання та інноваційних освітніх технологій, про що свідчать
й і протоколи засідань циклової комісії економіки, управління та адміністрування. ХТЕК КНТЕУ враховує й
ініціативи здобувачів вищої освіти щодо формування загальних та спеціальних компетентностей у сфері
маркетингу, про що свідчить, зокрема ознайомлення з протоколом засідання ЦК №9 від 09.04.2019, в якому
зафіксована пропозиція здобувачів на необхідність розширення баз практик. Голова студради Коледжу на зустрічі з
ЕГ підтвердила свою безпосередню участь в засіданнях педагогічної ради коледжу, де, за дорученням студентської
молоді, приймає участь і в обговоренні напрямків розвитку ОП.

3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Цілі ОП та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності та ринку
праці, про що свідчить наявність в ОП таких обов'язкових освітніх компонент, як «Інформаційні системи і технології
в управлінні підприємством», «Поведінка споживача», «Маркетинг послуг», а також вибіркових освітніх
компонентів «Етика ділового спілкування», «Психологія», «Медіапланування», «Міжнародний маркетинг», «Web-
дизайн», «Організація PR», що спрямовані на досягнення цілей та програмних результатів навчання .Викладачі та
здобувачі вищої освіти систематично беруть участь у науково-практичних заходах професійного спрямування, з
метою обговорення сучасних трендів розвитку ринку праці та врахування їх при подальшому вдосконаленні ОП та її
компонентів. Зокрема, з моменту відкриття ОП на базі ЗВО було проведено 5 засідань круглих столів за тематикою
перспектив розвитку ОП за участю викладачів, студентів, і практиків (https://htek.com.ua/naukovo-doslidna-robota-
studentiv/). Однак, за думкою ЕГ, в ОП, яка представлена в звіті самоаналізу, не достатньо чітко виражена її галузева
та регіональна спрямованість, хоча в оновленому проекті ОП, оприлюдненому для обговорення на сайті ЗВО
(https://htek.com.ua/wp-content/uploads/) з'явилися нові освітні компоненти («Організація торгівлі»,
«Торговельний маркетинг»), які підкреслюють галузеві особливості ОП. Як відокремлений структурний підрозділ,
ХТЕК КНТЕУ при формуванні цілей та програмних результатів навчання, насамперед, враховує досвід і професійні
рекомендації КНТЕУ. Крім того, ВСП ЗВО при формуванні ОП враховує досвід аналогічних вітчизняних програм
підготовки бакалавра з маркетингу, що реалізуються в м. Харків : ХДУХТ та ХНТЕУ. Зав.кафедрою маркетингу і
комерційної діяльності ХДУХТ очолює ДЕК з маркетингу в ХТЕК. Викладачами циклової комісії (ЦК) економіки,
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управління та адміністрування регулярно проводиться моніторинг сайтів відомих іноземних закладів вищої освіти з
метою вивчення кращих світових практик реалізації освітніх програм з маркетингу.

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.

На момент запровадження ОП у червні 2018 р. стандарт вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» був
відсутній. Визначені ЗВО основні програмні результати навчання за ОП “Маркетинг” відповідають вимогам
Національної рамки кваліфікацій (НРК) для сьомого кваліфікаційного рівня бакалавра. У зв'язку із затвердженням
у грудні 2018 року Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 075 «Маркетинг» для першого (бакалаврського)
рівня (наказ МОНУ від № 1343) в ЗВО було розроблено та оприлюднено для обговорення на сайті ХТЕК проєкт ОП
«Маркетинг» (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/f), який планується ввести в дію з 01.09.2020 року.
Даний проект в цілому відповідає вимогам Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 075 «Маркетинг» для
першого (бакалаврського) рівня. Перегляд змісту ОП у ВСП ЗВО відбувався поступово з урахуванням пропозицій
усіх груп стейкхолдерів та у відповідності з “Положенням про розроблення та реалізацію освітніх програм в ХТЕК
КНТЕУ”(https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/), згідно з яким в КНТЕУ ОП переглядаються регулярно,
але не рідше одного разу на 3 роки. У 2019 році ОП з урахуванням вимог Стандарту не перезатверджувалася, але
переглядалася структура і зміст ОП, в результаті було затверджено навчальний план підготовки здобувачів 2019
року прийому (Протокол Вченої ради КНТЕУ №10 від 25.06.2019 р.), в якому передбачено нові освітні компоненти
(«Маркетингові комунікації», «Прямий маркетинг», «Торговельний маркетинг», «Управління дистрибуцією товарів
та послуг»), які спрямовані на досягнення програмних результатів навчання згідно зі Стандартом та підсилюють
галузеву унікальність освітньої програми .

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

ОП розроблена на основі досвіду та кращих практик реалізації ОП у ЗВО України, в першу чергу Київського
національного торговельно-економічного університету, структурним підрозділом якого є Коледж. Цілі освітньої
програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій та потреб різних груп
стейкґолдерів. Вдосконаленню ОП та змісту її освітніх компонентів сприяє систематичне проведення на базі ХТЕК
КНТЕУ науково-практичних заходів професійного спрямування за участю стейкголдерів з метою обговорення
сучасних трендів розвитку ринку праці та врахування їх для подальшого розвитку ОП. Коледж плідно співпрацює з
бізнесом, представники якого реально зацікавлені та активно залучаються до вдосконалення ОП.

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

ОП 2018 року, її цілі та програмні результати навчання, відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для
сьомого кваліфікаційного рівня бакалавра, але не повністю відповідають Стандарту вищої освіти за спеціальністю
075 “Маркетинг”, який з'явився після затвердження ОП. Проект ОП-2020, оприлюднений на сайті ВСП ЗВО для
обговорення, враховує більшість вимог Стандарту, але за думкою експертів, потребує ще доопрацювання, в тому
числі і з урахуванням зауважень зазначених в даному звіті ЕГ за різними критеріями. Дисципліни обов'язкового
блоку ОП повинні в повній мірі забезпечувати досягнення програмних результатів навчання, передбачених
Стандартом. В ОП не достатньо виражена галузева спрямованість цілей і результатів навчання з урахуванням
регіональних особливостей і профілю ХТЕК КНТЕУ. Рекомендуємо більш чітко зосередитися на позиціонуванні
унікальності ОП Маркетинг, що реалізується в Коледжі, зробивши більш вираженим акцент на галузевій складовій
ОП з урахуванням профілю ХТЕК КНТЕУ (суміжних спеціальностей) та особливостей регіональних потреб фахівців
з маркетингу. За думкою експертів, враховуючи позитивні здобутки ЗВО в підготовці фахівців для готельно-
ресторанного бізнесу та туризму, перспективним для ЗВО є підготовка фахівців з маркетингу з цільовим
спрямуванням на “HoReCa”, що дозволить ЗВО розвивати свій цільовий сегмент та в перспективі зайняти сильні
конкурентні позиції саме в цьому сегменті.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітня програма “Маркетинг” в цілому відповідає даному критерію з недоліками, що не є суттєвими. ОП має цілі,
які відповідають місії та стратегії ЗВО. Цілі ОП та програмні результати навчання визначаються з урахуванням
позицій та потреб стейкхолдерів, тенденцій розвитку спеціальності 073 Маркетинг, ринку праці, досвіду аналогічних
вітчизняних освітніх програм, насамперед КНТЕУ, але при їх визначенні недостатньо акцентується увага на
галузевій унікальності ОП з урахуванням профілю ВСП ЗВО.

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).

Освітня-професійна програма ХТЕК КНТЕУ оприлюднена на сайті університету (https://htek.com.ua/wp-
content/uploads/2020/02/marketingoop.pdf). ОП, що акредитується, реалізується за скороченим терміном навчання
на базі “молодшого спеціаліста” -1 рік і 10 місяців. ОП розроблялася на базі освітньої програми з повним циклом
навчання КНТЕУ, структурним підрозділом якого є Коледж. Тому обсяг освітньо-професійної програми зазначено -
240 кредитів ЄКТС. Зустріч з гарантом, менеджментом коледжу показала, що в дійсності освітні компоненти ОП, що
реалізується в Коледжі на базі молодшого спеціаліста, розраховані на 120 кредитів ЄКТС. Відповідно до Стандарту
вищої освіти та Правил прийому на навчання для здобуття ступенів вищої освіти молодшого бакалавра, бакалавра
ХТЕК КНТЕУ (розд ІІ, п.2) ХТЕК КНТЕУ визнає та перераховує 120 кредитів ЄКТС за попереднім ступенем навчання
здобувачам вищої освіти споріднених спеціальностей. (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/). Вказана
ОП відповідає за обсягом вимогам щодо першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075
“Маркетинг” Стандарту Вищої освіти. 25 % (30 кредитів) дисциплін складають вибіркову компоненту ОП. Отже,
освітня програма за загальним обсягом та за обсягом окремих освітніх компонентів відповідає вимогам
законодавства щодо навчального навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного Стандарту
вищої освіти.

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

ОП за спеціальністю 075 Маркетинг розроблена відповідно до діючого Положення про розроблення та реалізації
освітніх програм у Харківському торговельно-економічному коледжі КНТЕУ (https://htek.com.ua/wp-
content/uploads/2020/01/) та затверджена Вченою Радою КНТЕУ (від 21.06.2018 року). Вивчення та порівняння
наявних програмних компетентностей та результатів навчання, що наведені в діючій ОП, зі Стандартом вищої
освіти України (затвердженим після введення в дію ОП), показало, що окремі компетентності, які стосуються питань
розвитку інноваційної діяльності та оцінки ризиків у маркетингу не розкриті (СК 8, СК 9, Р8, Р9 Стандарту Вищої
освіти за спеціальністю 075 “Маркетинг”). Хоча освітні компоненти, включені до ОП, достатньо повністю
відповідають цілям та спрямовані на розкриття заявлених результатів навчання. В ОП структурна-логічна схема
наведена некоректно, не достатньо логічно відображено взаємозв’язок між дисциплінами. Експертами встановлено,
що не всі робочі навчальні програми та силабуси дисциплін відображають дійсний взаємозв'язок з іншими
дисциплінами та відповідають матрицям відповідностей (Організація PR, Фінанси, гроші та кредит, Міжнародний
маркетинг, Маркетинг послуг, тощо). (https://dl.htek.com.ua/category/czyklova-komisiya-ekonomiky-upravlinn/)
Зустрічі з учасниками освітнього процесу показали, що зміст та структура освітньої програми після введенням в дію
Стандарту за спеціальністю Маркетинг, з урахуванням короткого терміну тривалості ОП, не перезатверджувалася.
Але в 2019 р. було внесено зміни до навчального плану 2019 р. прийому (рішення Вченої ради КНТЕУ (протокол
№10, 25.06.2019 р.)). В результаті чого: 1) в загально обов’язковому блоці замість «Вищої та прикладної
математики» передбачена «Психологія» (перенесена із блоку вибіркових, а замість неї у вибірковому блоці
передбачено «Дипломатичний та діловий протокол і етика»); 2) в циклі обов’язкових дисциплін професійної
підготовки замість «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Основи маркетингу», «Економіко-математичне
моделювання», «Фінанси, гроші та кредит» добавлено дисципліни «Маркетингові комунікації» з курсовою роботою,
«Теорія зв'язків з громадськістю», «Реклама», «Прямий маркетинг», «Моделювання фінансово-господарської
діяльності підприємства», «Торговельний маркетинг», «Управління дистрибуцією товарів та послуг»,
«Міжнародний маркетинг» (перенесена з вибіркового блоку); 3) перенесено у вибіркові компоненти: «Маркетинг
послуг» та «Промисловий маркетинг»; 4) з’явилися нові вибіркові дисципліни у циклі професійної підготовки :
«Реклама в Інтернеті», «Комп’ютерна графіка в рекламі». Такі зміни максимально спрямовані на досягнення
програмних результатів навчання, передбачених Стандартом та враховують потреби ринку праці. Проект оновленої
освітньо-професійної програми (обсягом 240 кредитів), розроблений у 2020 р., оприлюднений на сайті Коледжу для
обговорення. (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/).
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3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

Зміст діючої ОП відповідає предметній області спеціальності 075 “Маркетинг”, визначеній у відповідному Стандарті
вищої освіти. Наведені в ОП компоненти освітньої програми повністю розкривають мету, основний фокус та
особливості програми. Відповідно до проведених інтерв'ю із викладачами, студентами та студентським
самоврядуванням визначено, що наукова орієнтація забезпечується через висвітлення результатів наукової роботи
здобувачів на науково-практичних конференціях та публікації наукових статей. Всі значні наукові заходи
відображають у щорічному часописі ХТЕК КНТЕУ ( https://htek.com.ua/chasopis/). В результаті вивчення
відповідності навчального плану до ОП, комісія встановила невідповідність наведеної структури обов'язкових та
вибіркових компонентів: згідно навчального плану та переліку компонент, наведеному в розд 2.1 ОП, обов'язкові
дисципліни загальної підготовки становлять 14,8% (а не 13,3) та 10 % відповідно до обов'язкових дисциплін та
загального обсягу дисциплін ОП; обов'язкові дисципліни професійної підготовки - відповідно 85,2 та 57,5%. У
розділі 3 ОП наведені інші дані, що різняться до 10%. Експертна комісія визначила таку неточність у допустимих
межах. Спілкування із гарантом освіти показало, вищенаведені недоліки будуть враховані в оновленій програмі.

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

Згідно компонент, що наведені в освітній програмі та навчальному плані 2018-2020 було встановлено, що
індивідуальна траєкторія полягає у виборі однієї з двох дисциплін за загальним та професійним напрямком. Всього
здобувачу необхідно обрати 5 дисциплін по 6 кредитів, що дорівнює 25% загально обсягу ОПП. За результатами
проведення зустрічей із гарантом та здобувачами було встановлено, що студенти проходять анкетування на початку
навчання у І семестрі. Для вибору дисциплін, їм необхідно обрати в анкеті бажані дисципліни. Критерієм для вибору
є інформація про викладача, його досвідченість та актуальність навиків, що надаються на дисципліні. Із
інформацією про вибіркові дисципліни здобувачі можуть ознайомитися із сіилабусів, що розташовані на сайті
коледжу (https://dl.htek.com.ua/category/czyklova-komisiya-ekonomiky-upravlinn/). Анкета знаходиться у
друкованому вигляді у цикловій комісії. На сайті Коледжу є анкета для студентів, представлена в Google-формі, яка
передбачає опитування студентів з метою вдосконалення ОП з урахуванням їх думки (
https://htek.com.ua/anketuvannya/)

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

Освітньої програмою передбачено 4 тижня виробничої практики.ознайомлення з документами у час виїзної
експертизи показало, що за спеціальністю 075 “Маркетинг” ХТЕК КНТЕУ підписав чотири угоди щодо проходження
виробничої практики: ТОВ “Українська компанія “Украгроінвест”, ТОВ “Метро Кеш енд Керрі”, ПАТ КБ
“Приватбанк”, ТОВ “Епіцентр К”. В ОПП не відображені програмні компетенції та результати навчання, якими
здобувач оволодіває протягом виробничої практики. Вивчення робочої програми з проходження виробничої
практики (https://dl.htek.com.ua/kryvosheyeva-nadiya-myhajlivna/) показало, що здобувач оволодіває такими
компетентностями як ФК2 - ФК 15 та одержує програмні результати такі як ПРН3, ПРН13-ПРН15, ПРН18.

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

У час проведення зустрічей із роботодавцями студентами було встановлено, що при проведенні ігропрактик з
автором ігрової методики навчання, сертифікованої МОНУ, Сергієм Івагло студенти одержують практичні навички
щодо комунікації, роботи в команді, вміння приймати рішення. До того ж, як вже зазначалося в критерії 1 (п.2),
директор ТОВ «Центр зі створення родинного капіталу» С. Івагло, як член групи забезпечення ОП від стекхолдерів,
на зустрічі з експертами, дав високу оцінку змісту нового проекту ОП «Маркетинг», підкресливши, що 20 %
програмних результатів ОП спрямовані на формування «soft skills» з урахуванням його пропозицій. Директором
маркетингового агентства «МАВР» Владиславою Риковою було зазаначане, що під час виробничої практики
студенти набувають soft skills, які полягають в організованості, вмінню працювати самостійно. Владислава Рикова
наголошувала на розвиток стратегічних навиків, що полягають у вмінні оцінювати складність процесу та розбивати
їх підпроцеси та цикли . Протягом огляду матеріально-технічної бази гарантом було наголошено, що здобувачі за
спеціальністю 075 “Маркетинг” активно брали участь у створенні музею Монет в Коледжі, що розвиває в них
креативність, дизайнерські здібності та зміцнення відносин у команді. Здобувачі на зустрічі з експертами
підтвердили свою участь у різних суспільних заходах та творчих конкурсах, що теж спрямовано на розвиток «soft
skills».
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7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

Професійний стандарт за спеціальністю 075 “Маркетинг” відсутній

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

Розрахунок фактичного навчального навантаження за навчальним планом показав, що аудиторне навантаження
здобувачів складає 1512 годин (в середньому 24 години на тиждень), а самостійна робота 1818 годин (54,6 % в
загальному обсязі навчальних дисциплін). Результати зустрічі зі здобувачами та випускниками ЗВО підтвердили,
щ о 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. Вивчення навчальних планів 2018-2020 та 2019-2021, а також перелік
компонентів, що наведені в ОПП показало, що підсумковий контроль за всіма освітніми компонентами проводиться
у формі екзамену. В розділі 5 ОПП “Оцінювання” зазначено, що результатами навчання є “усні екзамени, заліки,
захист курсових робіт…” Під час зустрічі з гарантом, викладачами та здобувачами було виявлено, що форма
контролю всіх дисциплін є письмовий екзамен. Якщо врахувати, що у графіку навчального процесу передбачено три
тижні на екзаменаційну сесію, то така кількість екзаменів збільшує напруженість у підготовці споживачів. Проте,
під час проведення інтерв'ю здобувачі зазначали, що здача 5 письмових екзаменів за семестр не було напружно для
них. У навчальному плані не передбачено окремих годин на підготовку курсової роботу, вони виділяються в рамках
вивчення дисципліни. Зустріч із викладачами, адміністративним персоналом та гарантом показала, що курсова
робота має окрему від дисципліни оцінку, яка заноситься в окрему відомість за результатами захисту курсової
роботи. Вивчення навчальних планів та ОПП показало, що за дисциплінами, що викладаються у 2 та 4 семестрах,
години на самостійну роботу менше за 50%. В той же час у п.5.1 “Положення про організацію навчального процесу”
зазначено, що самостійна робота повинно становити “понад 50% бюджету часу” (https://htek.com.ua/wp-
content/uploads/2020/01/). Експерти зазначають, що це не є вагомим недоліком і не впливає на якість освітнього
процесу.

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.

Освітній процес ХТЕК КНТЕУ не передбачає підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти. В той
же час, спілкування з роботодавцями показало їх позитивний відгук щодо проходження здобувачами виробничої
практики та готовність роботодавців до активізації роботи у напрямку формування навчання за дуальною формою.
Така практика у майбутньому може стати сильною стороною освітньо-професійної програми.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Комплексний підхід до одержання результатів навчання під час проходження практики. Програма практики
охоплює більшість професійних компетентностей, що зазначені в ОП. ОП включає навчальні дисципліни, що
дозволяють сформувати у здобувачів основні фахові компетентності та досягти програмних результатів навчання
відповідно до кваліфікаційних вимог, які висуваються до бакалавра з маркетингу. Співробітництво з роботодавцями
значно підвищує якість підготовки здобувачів та одержання Soft skills. Протягом проведення семінарів та
практичних конференцій викладачі мають можливість оволодіти інноваційними підходами щодо викладання
дисциплін маркетингового спрямування. Наукова орієнтація програми через постійну організацію наукових
конференцій на базі ХТЕК КНТЕУ, участь студентів у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних
конференціях поза межами навчального закладу

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

У зв'язку з тим, що ОП було затверджено до виходу Стандарту, в ОП 2018 року відсутні окремі програмні
компетентності та результати навчання, що наведені у Стандарті вищої освіти зі спеціальності 075 “Маркетинг”. В
ОП структурна-логічна схема наведена некоректно, не достатньо відображує взаємозв’язок між дисциплінами. Не
всі навчальні плани та силабуси дисциплін відображають дійсний взаємозв'язок з іншими дисциплінами та
відповідають матрицям відповідностей. Неузгодженість зв’язку дисциплін та матриць відповідності програмних
компетнетностей та результатів навчання, що наведені в ОПП, з навчальними програмами та силабусами.
Обмеженість (одна із двох) та форма вибору дисциплін (обирається дисципліна для всієї групи за більшістю голосів,
а не індивідуально для кожного). Рекомендується розширити перелік вибіркових дисциплін, в тому числі і за
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рахунок дисциплін інших спеціальностей, що реалізуються в Коледжі. Рекомендується переглянути форми
контролю за дисциплінами для зменшення напруженості навчального процесу на здобувачів у зв'язку з тим, що всі
дисципліни завершуються підсумковим контролем у формі письмового екзамену

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Освітня програма “Маркетинг” в цілому відповідає даному критерію з недоліками, що не є критичними. У ВСП ЗВО
є розуміння шляхів усунення більшості заявлених експертами зауважень, що дозволить їх врахувати в процесі
обговорення та затвердження проекту ОП-2020 до 01.09.2020 р.

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.

Положення про Відбіркову комісію ХТЕК КНТЕУ (Протокол Педагогічної ради №3 від 16.12.2019,
https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/), Правила прийому на навчаня до ХТЕК КНТЕУ (Протокол
Педагогічної ради №3 від 16.12.2019, https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/) та інші програмні та
рекомендаційні документи для вступу на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти на сторінці «Вступнику»
(https://htek.com.ua/vstupniku/). Правила прийому на навчання до ХТЕК КНТЕУ в 2020 р. (https://htek.com.ua/wp-
content/uploads/2020/01/) передбачають прийом осіб на перший курс як на базі повної загальної середньої освіти,
так і на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, (зі скороченим строком навчання 2 роки) за
спорідненими спеціальностями, відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року
№ 266 (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/). Прийом осіб на навчання зі скороченим терміном
відбувається виключно за рахунок фізичних і юридичних осіб. На зустрічах з гарантом ОП та відповідальним
секретарем відбіркової комісії було з'ясовано, що прийому на навчання за ОП «Маркетинг» на базі повної загальної
середньої освіти не відбувався, хоча й передбачений Правилами прийому, а прийом на навчання зі скороченим
терміном навчання здійснюється виключно на небюджетну конкурсну пропозицію.

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

Правила прийому на навчання в ХТЕК КНТЕУ в 2020 р. враховують особливості самої програми та передбачають,
крім зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, з математики або історії України (для
небюджетних конкурсних пропозицій), обов'язкове проведення фахового вступного випробування. Програма
фахових випробувань знаходиться в откритому доступі на сайті ХТЕК КНТЕУ (https://htek.com.ua/wp-
content/uploads/2020/03/). У програмі містяться критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання
підготовленості вступників. Вступне фахове випробування проводять у формі письмового тестування. Програма
вступного фахового випробування містить закриті питання з наступних дисциплін : маркетинг, маркетингові
комунікації, комерційна діяльність, основи менеджменту, що цілком враховує особливості ОП. ЕГ під час зустрічей з
фокус-групами виявила у звіті з самоаналізу технічну помилку в Інформації про контингент здобувачів вищої освіти
на ОП (С.3) : контингент 1-го курсу зазначений, як контингент 2-го, і навпаки. Реально на ОП у 2018 році було
зараховано 34 особи (27 - на денну форму навчання та 7 - на заочну), а в 2019 - 10 осіб (по 5 - на денну і заочну форму
навчання).

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.

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти регулюються Положенням про
організацію освітнього процесу у ХТЕК КНТЕУ (https://bit.ly/2OFkZs7), Положення про порядок реалізації права на
академічну мобільність в ХТЕК КНТЕУ (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/), Положенням про
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визнання інноземних документів про освіту (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/f) та Правилами
прийому на навчання (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/), згідно з якими правила визнання
результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти аналогічні правилам переведення на спеціальність
відповідно до законодавства. Під час зустрічей ЕГ з фокус-групами було отримано підтвердження наявності в ХТЕК
процедури визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, прописаної в звіті про самоаналіз, та
була підтверджена відсутність практики застосування вказаних правил на ОП. Правила прийому до ЗВО у 2020 р.
чітко визначають перелік споріднених спеціальностей, згідно зі Стандартом спеціальності Маркетинг, на базі яких
зарахування відбувається на ОП на 1-й курс для навчання за скороченою програмою (120 кредитів ЄКТС) згідно з
затвердженим навчальним планом. У відповідності зі Стандартом та рішеннями КНТЕУ таким здобувачам (зі
споріднених спеціальностей) зараховується 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освіти (на рівні
молодшого спеціаліста).

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.

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в ХТЕК КНТЕУ,
розроблено відповідно до вимог Законів України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту» та затверджено
Педагогічною радою коледжу (Протокол № 3 від 16.12.2020 р., https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/).
Правила є чіткими, зрозумілими, що підтверджено при ознайомлені з документом та під час зустрічей з фокус-
групами. Прикладів застосування вказаних правил на освітній програмі встановлено не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Надання можливості випускникам Коледжу за освітнім ступенем “молодший спеціаліст” продовжувати навчання в
цьому ж ВСП ЗВО за ОП бакалаврського рівня зі скороченим терміном навчання. Можливість здобувачів ОП
паралельно навчатися у ВСП ЗВО на другій спеціальності бакалаврського рівня, або отримати сучасну робітничу
спеціальність. Високий рівень інформативності та прозорості офіційного сайте Коледжу для абітурієнтів.
Систематичне проведення “Днів Гостинності” для абітурієнтів.

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

У звіті з самоаналізу в Інформації про контингент здобувачів вищої освіти на ОП (С.3) допущена технічна помилка :
контингент 1-го курсу зазначений, як контингент 2-го і навпаки. У Правилах прийому на навчання до ХТЕК КНТЕУ
доцільно чітко прописати можливість, процедуру, особливості та правила прийому на навчання на ОП “Маркетинг”
здобувачів, які мають диплом молодшого спеціаліста за спеціальностями невідповідного профілю. В нормативних
документах, що регламентують організацію навчального процесу, доцільно чітко прописати правила визнання
результатів навчання, отриманих здобувачами за попереднім рівнем освіти, як відповідного, так і невідповідного
профілю. У ВСП ЗВО відсутня практика академічної мобільності здобувачів і викладачів ОП. Керівництву ВСП ЗВО
доцільно сприяти практиці академічної мобільності здобувачів ОП та мотивувати здобувачів до отримання
додаткової професійної неформальної освіти. Зменшення контингенту здобувачів ОП (у 2019 р. було зараховано
лише по 5 осіб на денне та заочне відділення), що пов’язано як з об’єктивними, так і з суб'єктивними причинами. Це,
насамперед, за думкою експертів, недостатньо чітко визначене галузеве спрямування ОП. Рекомендуємо ХТЕК
КНТЕУ підсилити галузеву складову ОП, як вже зазначалося вище, та зосередитися в профорієнтаційній та
рекламній компанії на позиціонуванні унікальності галузевого спрямування ОП, особливостях та конкурентних
перевагах її реалізації в ХТЕК КНТЕУ.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Освітня програма в цілому відповідає даному критерію. Доступ до освітньої програми та визнання результатів
навчання регламентуються відповідними документами, які оприлюднені на офіційному сайті коледжу. Правила
прийому на навчання за освітньою програмою та програма вступних випробувань є чіткими та зрозумілими, не
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містять дискримінаційних положень. Зазначені недоліки ОП за даним критерієм не є суттєвими і не
перешкоджають досягненню заявлених цілей та програмних результатів навчання.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Форми та методи навчання і викладання на ОП закріплено в Положенні про організацію освітнього процесу у ХТЕК
КНТЕУ (Протокол педагогічної ради №2 від 28.10.2019. https://bit.ly/2OFkZs7), Положенні про внутрішню систему
забезпечення якості освіти в ХТЕК КНТЕУ (протокол Педагогічної ради №2, п.2 від 13.12.2018.
https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/), Інструкції до розробки робочої програми навчальної дисципліни
(https://bit.ly/2Uzv7Gu). Методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей
та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам
академічної свободи. В допомогу викладачам коледжу розроблено “Методичні рекомендації щодо реалізації
студентоцентрованого підходу в навчанні за ОП в ХТЕК КНТЕУ” (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/).
Студентоцентрованість підтверджується можливістю студентів приймати участь у всіх заходах коледжу (в засіданнях
педагогічної ради, в семінарах, наукових конференціях, тощо).Навчальні аудиторії коледжу, облаштовані
мультимедійною технікою, смарт-дошками, шо дозволяє використовувати сучасні методи навчання : ділові ігри,
аналіз проблемних ситуацій з використанням інноваційних технологій, мультимедійні презентації, завдання з
використанням ІТ-технологій, як і заявлено в ОП. На зустрічі з викладачами було встановлено, що методи навчання
обираються викладачами вільно відповідно до змісту освітніх компонент з урахуванням практик викладання та
можливістю ефективного формування компетентностей та програмних результатів навчання. На зустрічі зі
стейкхолдерами експерти з'ясували, що в ХТЕК КНТЕУ впроваджуються ігрові методи навчання, зокрема, за
ініціативою директора ТОВ «Центр зі створення родинного капіталу» С.Іваго на базі коледжу було проведено ряд
демонстраційних бізнес-ігр в межах вивчення дисципліни «Фінанси, гроші та кредит. Викладачі ОП проходять
навчання за програмою С.Іваго, сертифікованою МОН України, щодо геймеризації навчального процесу. Навчання
за ОП в ЗВО організовано за денною та заочною формами навчання: на денній формі навчається 32 особи (27 – на
2-му курсі та 5 –на 1-му), на заочній - 12 осіб (на 1-му курсі – 5, на 2-му – 7 осіб).

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).

Співбесіди з академічним персоналом та здобувачами вищої освіти підтвердили наявність вільного доступу та
зрозумілість цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих
освітніх компонентів ОП. На сайті коледжу розміщено : Положення про оцінювання результатів навчання
(https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/); Положення про організацію самостійної роботи студентів
(https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/), Положення про проведення практики студентів
(https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/); робочі програми дисциплін і силібуси
(https://dl.htek.com.ua/kryvosheyeva-nadiya-myhajlivna/). Експертна група відзначає як позитивний фактор,
наявність в силабусах розділу 26. Академічна доброчесність.

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

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП відбувається шляхом залучення здобувачів вищої освіти до
діяльності у науковому гуртку «Топ-Маркетинг» (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/), до участі в
науково-практичних конференціях, конкурсах наукових робіт. ВСП ЗВО проводить щорічну науково-практичну
конференцію, в якій приймають участь викладачі та здобувачи ОП (https://htek.com.ua/koferenci%d1%97/).
Результатом поєднання навчання і досліджень є публікації студентських наукових тез і наукових статей за
результатами досліджень, основні з яких наведено в звіті про самоаналіз. За ініціативою циклової комісії економіки,
управління та адміністрування регулярно проводяться засідання тематичних круглих столів за участю студентів ОП,
на яких обговорюються актуальні питання в сфері маркетингу. Оголошення та звіти за підсумками проведення
круглих столів оприлюднюються на сайті коледжу (https://htek.com.ua/naukovo-doslidna-robota-studentiv/).
Здобувачи ОП, присутні на зустрічі з експертами, підтвердили свою особисту участь у науковому гуртку «Топ-
Маркетинг» та науково-практичній конференції, що проводилася в КНТЕУ. Поєднання навчання і наукових
досліджень здобувачів вищої освіти позитивно сприяє на результати навчання та якість підготовки бакалаврів з
маркетингу
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4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

В коледжі створено благоприємні умови для наукової діяльності викладачів. Систематично проводяться науково-
практичні заходи (https://htek.com.ua/koferenci%d1%97/). З планами та результатами науково-дослідної роботи
викладачів ХТЕК КНТЕУ можна ознайомитися на сайті ЗВО (https://htek.com.ua/zvit-z-ndr/). Щороку виходить
міжнародний наукометричний науковий журнал “ScienceRise", який видається в м. Таллінн (Естонія) повністю
сформований зі статей викладачів ЗВО. Експертам при онлайн-огляді бібліотеки коледжу продемонстрували
наукові видання коледжу та журнал “ScienceRise" з публікаціями як викладачів, так і здобувачів ОП
(https://htek.com.ua/videoroki/). 83% групи забезпечення ОП мають науковий ступінь. Результати наукових
досліджень викладачів враховуються при актуалізації змісту освітніх компонентів ОП. Але ЕГ відмічає по окремим
викладачам невідповідність їх наукових здобутків і дисциплін, які вони викладають. В той же час, викладачі, які
задіяні в ОП, оновлюють зміст освітніх компонентів ОП з урахуванням тенденції розвитку як ринку праці так і
спеціальності, що було підтверджено під час зустрічей експертів з викладачами коледжу. З метою оновлення ОП
цикловою комісією управління і адміністрування було заплановано та проведено цілий цикл наукових заходів
(конференцій та круглих столів), на яких обговорювалися напрями та можливості вдосконалення освітньої
програми на основі наукових досліджень і сучасних практик : 25.04.2018 - «Інноваційні тенденції розвитку
маркетингу» (за участю провідних науковців закладів вищої освіти м. Харків, зокрема, зав. кафедрою маркетингу і
комерційної діяльності ХДУХТ Савицької Н. Л.); 29.03.2019 - «Корпоративний імідж і його формування в сучасних
умовах господарювання»; 25.05.2019 -Сучасні нові технології та актуальні тренди маркетингу в Україні»; 16.01.2020
- «До питання формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів спеціальностей «Маркетинг» і
«Менеджмент»; 05.02.2020 - «Використання мережевого маркетингу в системі формування компетентностей
фахівців з маркетингу і менеджменту» (https://htek.com.ua/naukovo-doslidna-robota-studentiv/).

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

Учасники освітнього процесу за ОП активно прагнуть налагодити академічну і наукову співпрацю з іноземними
освітніми установами та міжнародними організаціями. Керівництво коледжу на зустрічі з ЕГ підкреслило
важливість даного напрямку діяльності ЗВО. ХТЕК КНТЕУ укладено угоди з The Academy of Hotel Management and
Catering Industry (Poznan, Poland), Hotel Education Center. Faculty for International Tourism and Hospitality
Management (Budva, Montenegro). ЗВО плідно співпрацює з Туреччиною і надає можливість здобувачам ОП
проходити практику в Туреччині в компаніях готельно-ресторанного бізнесу. Здобувачі ОП підтвердили свою
обізнаність такою можливістю, але факти проходження здобувачами ОП практики за кордоном, як і факти їх
мобільності відсутні. Що частково пояснюється карантином 2020 року і тим, що ОП реалізується в ЗВО лише 2-й
рік. Стратегічне спрямування ЗВО на інтернаціоналізацію своєї діяльності та поширення міжнародних зв'язків
знайшло відображення у вибірковій компоненті ОП. У якості вибіркової дисципліни здобувачам ОП пропонується
дисципліни «Міжнародний маркетинг».

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Методи навчання на ОП сприяють досягненню заявлених результатів навчання і відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Навчальні аудиторії коледжу облаштовані
мультимедійною технікою, смарт-дошками, безкоштовним доступом до wifi, шо дозволяє використовувати сучасні
методи навчання для досягнення програмних результатів навчання ОП. Впровадження в навчальний процес
ігрових методів навчання, сертифікованих МОН України, в рамках плідної співпраці ВСП ЗВО з директором ТОВ
«Центр зі створення родинного капіталу», який є автором даної ігрової методики навчання. Результати наукових
досліджень викладачів публікуються у міжнародному наукометричному журналу "ScienceRise" (Естонія) та
враховуються при вдосконаленні ОП.

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

Невідповідність по окремим викладачам їх наукових здобутків (публікацій) і дисциплін, які вони викладають.
Відсутність практики міжнародного стажування викладачів та мобільності здобувачів ОП. Рекомендується
розвивати міжнародні зв'язки із іноземними ЗВО, в яких реалізуються подібні ОП та впроваджувати програми
академічної мобільності здобувачів ОП.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Освітня програма в цілому відповідає даному критерію. Здобувачам ЗВО надається своєчасна, зрозуміла і доступна
інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів. Навчання та викладання на ОП відповідають вимогам законодавства, освітній процес
матеріально, інформаційно та методично забезпечено в повному обсязі, використовуються інноваційні методи
навчання. Зазначені недоліки ОП за даним критерієм не є суттєвими і не перешкоджають досягненню заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

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

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

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти в ХТЕК визначені у ОП та п. 7
Положення про організацію освітнього процесу ХТЕК КНТЕУ від 28.10.2019 року (https://htek.com.ua/wp-
content/uploads/2020/01/), а також Положенні про оцінювання результатів навчання студентів у Харківському
торговельно-економічному коледжі КНТЕУ від 14.12.2018 року (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/), а
також у Положенні про організацію виконання та захисту курсових робіт (проектів) у Харківському торговельно-
економічному коледжі КНТЕУ від 14.12.2018 року (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/). Критерії
оцінювання навчальних досягнень здобувачів прописані у робочих програмах (силабусах) по кожному предмету, які
знаходяться у відкритому доступі на сайті ЗВО на сторінці “Портал інформаційної підтримки освітніх програм”
(https://dl.htek.com.ua/). Критерії оцінювання є зрозумілими; окремо подається розподіл балів для екзамену, опис
об’єктів оцінювання, форми поточного та підсумкового контролю. Збір інформації щодо чіткості та зрозумілості
критеріїв оцінювання доводиться до відома здобувачів на перших заняттях з кожної дисципліни. Під час
інтерв'ювання здобувачі зазначили, що випадків нерозуміння та непогодження з оцінкою своєї роботи не мали.

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

Згідно з Положенням про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію з атестації ХТЕК від
22.02.2016 року (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/) атестація здобувачів проводиться у вигляді
кваліфікаційного екзамену, що відповідає вимогам стандарту вищої освіти, та завершується видачею документу
встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр з маркетингу.
Атестація здійснюється відкрито і публічно. Форма атестації здобувачів вищої освіти відповідає вимогам Стандарту
вищої освіти зі спеціальності 075 “Маркетинг”

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

Правила проведення контрольних заходів є чіткими та зрозумілими, що зазначено у п. 7 Положення про
організацію освітнього процесу ХТЕК КНТЕУ від 28.10.2019 року (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/)
. Забезпечує об'єктивність екзаменаторів Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну
комісію з атестації у ХТЕК КНТУ від 22.02.2016 року (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/). Процедуру
запобіганню та врегулюванню конфліктів відображено у Положенні про політику та процедуру вирішення
конфліктних ситуацій у ХТЕК КНТЕУ від 16.12.2019 року (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/).
Об'єктивність екзаменаторів забезпечує Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію
з атестації від 22.02.2016 року. Порядок оскарження контрольних заходів зазначено у Положенні про апеляцію
підсумкового контролю знань здобувачів освіти ХТЕК КНТЕУ від 16.12.2019 року.(https://htek.com.ua/wp-
content/uploads/2020/01/) Здобувач вищої освіти, який не погоджується з оцінкою, отриманою під час підсумкового
(семестрового) контролю, має право звернутися з заявою на ім’я директора коледжу з проханням переглянути
оцінку, одержану на екзамені. Після чого створюється апеляційна комісія. Апеляційна заява має бути розглянута на
засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання. Після розгляду роботи комісія
приймає рішення про зміну або залишає попередню оцінку. Рішення апеляційної комісії є остаточним та
оскарженню не підлягає. Під час зустрічі із здобувачами вони доповіли, що знають про право та процедуру апеляції
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та що правила проведення контрольних заходів є чіткими та зрозумілими. Прикладів подання апеляційних заяв на
ОП “Маркетинг” не було. Прикладів повторного проходження контрольних заходів не було.

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

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності зазначено у Положенні про дотримання
академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти у
ХТЕК КНТЕУ від 28.12.2017 року (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/). Під час зустрічі відповідних
фокус-груп було виявлено, що перевірці на академічний плагіат підлягають: курсові роботи та реферати здобувачів
освіти. У відгуку керівника зазначається інформація про відсутність у роботі академічного плагіату. У випадку
виявлення академічного плагіату у курсових роботах та рефатах здобувачів ступеня освіти: - до захисту – робота
направляється на доопрацювання з повторною перевіркою на плагіат; - під час захисту – знімається із захисту з
незадовільною оцінкою. Здобувачі зазначили, що перевірка на антиплагіат їх робіт робиться у програмі “Advego
plagiatus”, що знаходиться у вільному доступі. Це підтверджує застосування коледжем відповідних технологічних
рішень. На зустрічі з академічним персоналом експертній групі доповіли, що викладачі з першого заняття
виховують здобувачів через “призму” академічної культури та щорічно проводять “День філософа”, де
популяризується саме академічна доброчесність. Здобувачам постійно роз’яснюється сутність, форм і методів
уникнення академічного плагіату та наслідки порушення академічної доброчесності. Під час зустрічі із здобувачами
вони не змогли дати чіткої відповіді щодо популяризації заходів.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Наявність в силабусах розділу “Академічна доброчесність”, що нагадує здобувачам про політику академічної
доброчесності щоразу, як вони звертаються до силабусів.

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

Незважаючі на позитивний досвід популяризації академічної доброчесності в ВСП ЗВО через силабуси, здобувачі
ОП все ще мають недостатній рівень обізнаності щодо процедур і форм забезпечення академічної доброчесності.
Доцільно подалі формувати культуру академічної доброчесності у ВСП ЗВО. Проведення підсумкового контролю по
всім дисциплінам навчального плану у формі екзамену є недоцільним. Рекомендується переглянути форми
підсумкового контролю за освітніми компонентами згідно з вимогами кредитно-модульної системи. Рекомендується
дисципліни, які мають більшу практичну складову завершувати заліком, а дисципліни загально-теоретичного
спрямування - екзаменом.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОП має високий рівень узгодженості з якісними характеристиками даного критерію, а саме форми атестації
здобувачів вищої освіти дозволяють перевірити досягнення програмних результатів, відповідають вимогам
стандарту вищої освіти; визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання академічної
доброчесності. Зазначені недоліки ОП за даним критерієм не є суттєвими і не перешкоджають досягненню
заявлених цілей та програмних результатів навчання

Критерій 6. Людські ресурси:
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1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання.

Серед викладачів, які забезпечують обов'язкові освітні компоненти ОП, 89% - кандидати наук. Враховуючи, що
таблиця 2 звіту про самоаналіз з технічних причин сформована некоректно, експертами було проаналізовано
додаткові документи, які засвідчують кваліфікацію викладачів, задіяних в реалізації освітньої програми. Триняк
М.В. (дисципліна Іноземна мова за професійним спрямуванням) відповідає за атестатом доцента кафедри
англійської мови (ДЦ №003296, 21.12.2001). Железнякова Е.Ю. (Вища та прикладна математика, Економіко-
математичне моделювання) відповідає за атестатом доцента кафедри вищої математики (02ДЦ №000372,
24.12.2003) та дипломом кандидата фіз-мат.наук (ДК №005249, 08.12.1999). Радченко (Мікроекономіка та
Макроекономіка) відповідає за дипломом к. е. н. зі спеціальності Економічна теорія (ДК №029521, 21.05.2005 р.).
Гарант ОП Болотова Т.М. (Менеджмент, курсова робота Основи маркетингу, Медіа планування) відповідає за
дипломом к.е.н. зі спеціальності Економіка та управління підприємствами (ДК №062869,10.11.2010), але не має
фахових статтей за назвою дисциплін). Богоявленський О.В. (Маркетингові дослідження, Поведінка споживача,
Промисловий маркетинг, Міжнародний маркетинг) відповідає за науковими статтями (відображено в
акредитаційній справі). Водолаженко А.В. (Інформаційні системи і технології в управлінні підприємством, Web-
дизайн) відповідає за атестатом доцента кафедри інформатики (ДЦ АР№002855, 06.10.1995). (диплом за
спеціальністю Радіофізика). Непран А.В. (Фінанси, гроші та кредит) відповідає за атестатом доцента кафедри
фінансів, обліку та аудиту (12ДЦ №045488 від 15.12.2015 р.). Кривошеєва Н.М. (Основи реклами, Маркетинг послуг)
за наданими документами (диплом спеціаліста) не відповідає рівню необхідної професійної кваліфікації. Парцирна
Т.М. (Маркетингові дослідження, Організація PR) відповідає за дипломом к. е. н. (ЕК №010354 від 20.05.1981 р.) та
атестатом доцента за кафедрою управління торгівлі та громадським харчуванням (ДЦ №042830 від 23.11.1991 р.). За
іншими викладачами (Тихонович В.М., Скіндер Н.В., Резенкіна Н.О., Гузенко Г.М.) копії документів про вищу
освіти, наукову ступінь чи вчене звання надані не були. Проте, інформація, що наведена на сайті університету
свідчить про академічну та професійну відповідність вищезазначених викладачів .
(https://htek.com.ua/struktura/viddilennya/viddilennya-ekonomiki-upravlinnya-ta-administruvannya/ciklova-komisiya-
ekonomiki-ta-marketingu/). Свідоцтва про підвищення кваліфікації викладачів експертам надані не були. У звіті про
самоаналіз трудовий стаж гаранта ОП був внесений помилково “0”. Згідно з копією трудової книжки науково-
педагогічний стаж Болотової Т.М. понад 15 років. Отже, ЕГ встановила, що академічна та/або професійна
кваліфікація деяких викладачів, задіяних в реалізації освітньої програми, не в повній мірі відповідає (за науковими
публікаціями) дисциплінам, які вони викладають. Хоча більшість викладачів мають кваліфікацію у відповідності з
ліцензійними умовами.

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

Процедура конкурсного відбору викладачів базується на основі Положення про рейтинг викладачів ХТЕК КНТЕУ та
Положення про порядок прийняття на роботу. (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/) та
(https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/). У п.4 Положення про рейтинг викладача прописано, що
результати рейтингу є основою продовження трудових відносин викладачів. Рейтинг викладачів на сайті не
оприлюднюється. У Положенні про порядок прийняття на роботу прописаний механізм вибору фахівців, вимоги до
їх кваліфікації. Згідно Положенню та інтерв'ю з викладачами встановлено, що процес конкурсного добору є
відкритим і прозорим. В той же час у Положенні про порядок прийняття на роботу не прописано, що рейтинг
викладача впливає на результат прийняття на роботу.

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

Освітня програма та її компоненти періодично обговорюються з роботодавцями. 1) З Сергієм Івагло, як зазначалося
вище, у процесі проведення семінарів та науково-практичних конференцій на базі Коледжу. Обговорюється роль
використання ігропратики та методів стимуляції на практичних заняттях. 2) З Владиславою Рикової, директоркою
маркетингового агентства, обговорюються питання працевлаштування здобувачів за спеціальністю 075 “Маркетинг”
та відповідністю програмних результатів до вимог роботодавців. 3) Із підприємствами, що надають бази практик
щодо результатів здобуття практичних навиків під час проходження практики.

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

Під час інтерв'ю з керівництвом було з'ясовано, що протягом дії ОП практикуючі фахівці з маркетингу для
проведення аудиторних занять не залучалися ні за цивільно-правовими договорами, ні за сумісництвом.
Незважаючи на це Сергій Івагло періодично залучається до ведення практичних занять з метою надання
здобувачам знань щодо фінансової грамотності. Владислава Рикова у час інтерв'ю виявила бажання проводити
аудиторні заняття, що у майбутньому може стати позитивною практикою для ОП. Отже, ХТЕК КНТЕУ залучає
роботодавців до організації аудиторних занять періодично, а не на постійній основі..

Сторінка 15



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

Під час проведення онлайн- зустрічей із викладачами, адміністративним персоналом, роботодавцями було
встановлено: Пофесійний розвиток виладачів регуюються Положенням про підвищення кваліфікації та стажування
педагогічних, науково-педагогічних працівників ХТЕК КНТЕУ (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/).
Облік результатів проходження підвищення кваліфікації ведеться науково-методичним відділом коледжу. Сергій
Івагло проводить семінари для викладачів щодо інноваційних підходів до методики викладання дисциплін
фінансового напряму. Викладачі постійно співпрацюють із кафедрою маркетингу КНТЕУ щодо участі в студентських
творчих конкурсах та міжнародних науково-практичних конференціях студентів та викладачів. Бібліотека коледжу
періодично поповнюється навчально-методичною літературою КНТЕУ, що надає можливість підвищувати
педгогічний рівень викладачам ХНЕУ. Сумісно із НПП Харківського університету харчування та торгівлі
проводяться наукові дослідження, результати яких висвітлюються на науково-практичних конференціях та у
періодичних виданнях. У коледжі діє постійна “Школа молодого викладача”, функцією якою є поширення
викладацького досвіду та педагогічної майстерності серед молодих викладачів.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Заклад вищої освіти стимулює викладачів через премії та подяки на День вчителя, 8 березня, День науки, тощо.
Стимулювання розвитку викладацької майстерності відбувається згідно п.4 Положення про систему рейтингової
оцінки діяльності викладачів кращі викладачі стимулюються морально чи матеріально (https://htek.com.ua/wp-
content/uploads/2020/02/). Викладачі на зустрічі з експертами підтвердили, що для них на базі коледжу за
підтримки керівництва проходять курси щодо використання ігрових методів в процесі викладання дисциплін.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Залучення тренерів-експертів в сфері інноваційних методик викладання до процесу підвищення педагогічної
майстерності викладачів ОП Майже 89% викладачів, що забезпечують обов'язкові освітні компоненти ОП -
кандидати наук

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

Академічна та/або професійна кваліфікація окремих викладачів частково не відповідає дисциплінам, що
викладаються на ОП. Рекомендуємо розробити план та мотивувати викладачів пройти підвищення кваліфікації за
профілем дисциплін, що викладаються. Не оприлюднюються результати рейтингу викладачів на сайті коледжу,
який є грунтом для продовження контракту та стимулювання викладачів. Відсутність практики залучення до
процесу проведення аудиторних занять фахівців та експертів з маркетингу за рахунок фінансування коледжу.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Освітня програма “Маркетинг” в цілому відповідає вимогам даного критерію. Зазначені недоліки є не критичними,
хоча й потребують першочергового розв'язання. Але достатньо високий науковий потенціал викладачів, які
забезпечують ОП, їх зацікавленість у вдосконаленні і розвитку ОП, є запорукою успішного подолання недоліків,
зазначених експертами.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:
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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.

Матеріально-технічні ресурси ХТЕК КНТЕУ мають сучасне забезпечення та безпосереднє відношення до
навчального процесу за ОП “Маркетинг”. Всі приміщення, які були продемонстровані експертній групі під час
огляду матеріально-технічної бази, відповідають нормам та мають відповідні умови експлуатації
(https://htek.com.ua/videoroki/). Аудиторії в яких відбуваються заняття з ОП “Маркетинг” складаються з:
комп'ютерних класів; аудиторій, що містять смарт-дошки, проектори, фліпчарти. У коледжі по всій території
забезпечено безкоштовний доступ працівників університету та здобувачів освіти до глобальної комп'ютерної мережі
Інтернет за допомогою Wi-Fi.

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.

Під час зустрічі із здобувачами вищої освіти та викладачами, вони засвідчили, що отримують безперешкодний та
безоплатний доступ до інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання за ОПП, у тому числі до
бібліотеки. Коледж має приміщення для розташування книгосховищ, каталогів, зал для видачі літератури та
читальний. Бібліотека має читальну залу на 38 місць. За результатами перевірки було з'ясовано, що читальна зала та
бібліотечний фонд повністю задовольняє учасників освітнього процесу та постійно оновлюється і наповнюється.
Здобувачі та науково-педагогічні працівники часто публікують результати своїх досліджень та приймають участь у
конференціях, матеріали яких публікуються не тільки у виданнях КНТУ, а й у відомих національних та закордонних
виданнях.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров'я здобувачів вищої освіти підтвердилась під час огляду
матеріально-технічної бази експертною групою за допомогою відеоконференції у приміщеннях та відеоролику, що
розміщений на сайті коледжу (https://htek.com.ua/videoroki/). Експертна група засвідчує, що усі приміщення які
використовуються за ОПП відповідають санітарним нормам і правилам пожежної безпеки. У приміщеннях є
вогнегасник на відповідні наліпки щодо евакуювання. На території коледжу є спортивний зал та зал для баскетболу.
У гуртожитку створені належні умови для проживання, що засвідчили здобувачі під час зустрічі з ЕГ. Також у Звіті
про роботу куратора групи МСБ - 1 - 18, що був наданий експертній групі засвідчено, що кожного понеділка зі
здобувачами проводиться кураторська година. Тематика кураторських годин містила наступні аспекти, стосовно
безпеки: патріотичне виховання молоді, здоровий спосіб життя, проведення обов'язкових бесід щодо безпеки життя
та здоров'я під час освітнього процесу та проживанні у гуртожитку. Усі стейкхолдери засвідчують, що знаходження
гуртожитку у межах коледжу є безпечним та великою перевагою ЗВО, за такими причинами: на вході встановили
турнікет і людина без посвідчення особистості не матиме доступ до приміщення; доступ сторонніх осіб у гуртожиток
обмежений, через те, що гуртожиток знаходиться на 4-9 поверсі коледжу.

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

У ході зустрічі із здобувачами ЕГ було встановлено, що освітня, інформаційна, консультативна та соціальна
підтримка здобувачів вищої освіти забезпечується роботою: директора, структурних підрозділів, куратора,
студентського самоврядування, викладачів. Створені групи у соціальних мережах для нагального інформування.
Також на сайті коледжу (https://htek.com.ua/) здобувач може знайти усю необхідну інформацію щодо забезпечення
навчального процесу та політики закладу з багатьох питань. Соціальна підтримка здійснюється такою
інфраструктурою, як їдальня, медичний пункт, гуртожиток.

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

У ХТЕК КНТЕУ створюються достатні умови для реалізації права на освіту людей з особливими потребами. Під час
огляду матеріально-технічної бази експертній групі було продемонстровано наявність: пандусів с поручнем; кабіну
туалету, що має необхідне обладнання для людей з особливими потребами; візуальне та звукове супроводження
(наявні стенди, великі телевізійні екрани та гучномовний зв'язок); також працює ліфт. Особливості організації
інклюзивного навчання зазначені у п.20 Положення про організацію освітнього процесу у ХТЕК КНТК
(https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/), а також регламентуються Постановою Кабінету Міністрів
України від 10.07.2019 № 635 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої
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освіти» та здійснюється з метою реалізації права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття якісної вищої
освіти з урахуванням потреб та можливостей таких осіб.

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.

У коледжі існує зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (пов’язаних з сексуальними
домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо) та є доступною для усіх учасників освітнього процесу, що
регламентують у Положення про правила внутрішнього розпорядку у ХТЕК КНТЕУ від 26.06.2016 року
(https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/), п. 2.2.1 та п. 2.3.2 Положення про політику та процедуру
вирішення конфліктних ситуацій.(https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/), Антикорупційна програма
(https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/), а також у коледжі створено комісію з протидії корупції та
комісію з питань етики. Під час бесід із учасниками освітнього процесу експертною групою було встановлено, що
вище наведених випадків не зафіксовано. Учасники фокус-груп зазначали як велику перевагу - благосприятливий
клімат у колективі, як для викладачів, так для здобувачів ОП. Години прийому особи, яка уповноважена отримувати
усні та письмові повідомлення щодо порушень – щоденно з 9 по 17, аудиторія 208. Також існує скринькаа довіри для
анонімних звернень.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Високий рівень матеріально-технічного забезпечення визначених освітньою програмою цілей та програмних
результатів навчання сприяє якості освітнього процесу. Облаштування аудиторій мультимедійною технікою та
смарт-дошками. Вільний доступ до мережі Інтернет, як в аудиторіях, так і в гуртожитку. Наявність власного
гуртожитку у приміщенні коледжу. Створено умови для реалізації права на освіту людей з особливими потребами.
Наявність на вході в ЗВО “Скриньки довіри”.

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

Не надано документального підтвердження про результати опитувань здобувачів та їх вплив на процедури
забезпечення якості ОП.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Освітня програма “Маркетинг” в цілому відповідає даному критерію з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

ХТЕК КНТЕУ організовує процес забезпечення якості освітніх програм згідно Положення про розроблення та
реалізацію освітніх програм у ХТЕК КНТЕУ та Положення про внутрішню систему якості освіти в ХТЕК КНТЕУ.
Механізм оцінки та моніторингу якості освіти чітко та поетапно відображений у Положенні оцінки про внутрішню
систему якості освіти в ХТЕК КНТЕУ. У Положенні прописана роль стейкхолдерів в процесі оцінки якості освіти
через участь в розробці критеріїв оцінки ОП, студентського моніторингу якості освітнього процесу, вдосконалення
ОП за допомогою фокус груп. Для підвищення якості організації освітнього процесу, рівня викладання навчальних
дисциплін у коледжі проводиться анонімне анкетування здобувачів ОП (Google-форма анкети знаходиться на сайті
ЗВО (https://htek.com.ua/anketuvannya/). Згідно проведених зустрічей було встановлено, що присутні студенти
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брали участь в студентському моніторингу якості освітнього процесу, але не дуже пам'ятають питання анкет та не
були проінформовані про результати анкетування. Результати моніторингу анкетування експертній комісії не були
представлені. Процес розроблення, затвердження та перегляду освітніх програм передбачає створення робочої
групи з приводу розробки чи оновлення робочої програми, ухвалення проекту ОП на цикловій комісії, перегляду
після цього навчального плану, затвердження вченою радою КНТЕУ, та включення до правил прийому на навчання
у ХТЕК КНТЕУ. З цього приводу, робота з документами та онлайн-зустріч з гарантом показала, що процедура була
часткова порушена: процес перегляду та оновлення навчального плану 2019-2021 відбувся без перегляду, оновлення
та затвердження ОП. Студентам, що вступали у 2019/2020 роках була представлена діюча ОП із старим переліком
компонентів.

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.

У п.2.10 Положення про про внутрішню систему якості освіти в ХТЕК КНТЕУ зазначено, що ОП обговорюються
студентським самоврядуванням перед “затвердженням Вченою радою університету” КНТЕУ. З діючою ОП студенти
та студентське самоврядування може ознайомитися на сайті коледжу (https://htek.com.ua/akreditaciya-osvitnih-
program/). Під час зустрічі із студентами спеціальності “Маркетинг” було виявлено, що представники студентства
мають поверхневі знання щодо сутності та структури ОП взагалі. Їх знання про ОП обмежувались інформацією про
перелік освітніх компонентів, кредити та години, які відводяться на навчання. Результати моніторингу анкетування
студентів щодо оцінки ОП не були надані експертній групі. В той же час, вибіркову складову ОП всі студенти
обирають перед початком навчання на першому (бакалаврському) освітньому рівні. Їх рішення про вибіркові
дисципліни у подальшому беруться до уваги. Голова студради Коледжу на зустрічі з експертами підтвердила свою
участь в обговоренні ОП на засіданнях Педагогічної ради ХТЕУ КНТЕУ.

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

В ХТЕК КНТЕУ до процесу періодичного перегляду ОП безпосередньо залучені роботодавці відповідно до
Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм ХТЕК КНТЕУ. Відповідно до зустрічі з роботодавцями
виявлено, що підтримується постійний контакт та узгодження наповненості професійними компонентами
дисциплін. Роботодавці акцентували увагу на необхідності та перевагах ОП щодо розвитку soft skills у здобувачів.
Вивчення інформації на офіційному сайті коледжу показало, що періодично проводяться круглі столи з
роботодавцями (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/5.pdf ) Врахування позицій і потреб стейкхолдерів
задокументовано договорами про співпрацю, які було надано для ознайомлення експертам. Під час зустрічі з
роботодавцями, зокрема з директоркою маркетингового агентства, на базі якого здобувачі ОП проходили практику,
було підтверджено, що отримані під час навчання компетентності студентів є достатніми для виконання ними своїх
професійних обов'язків, які відповідають спеціальності.

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

Випуску здобувачів ОП “Маркетинг” в коледжі ще не було, відповідно й інформація про їх кар'єрний шлях відсутня.
Інтерв'ю зі студентами показало, що здобувачі шукають місце роботи на основі інформації, що надана викладачами.
Окремий структурний підрозділ чи відповідальна особа щодо збирання, аналізу та врахування інформації про
кар'єрні можливості відсутній.

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

Система забезпечення якості вищої освіти здійснюється згідно Положення про академічну доброчесність ХТЕК
КНТЕУ, Положення про внутрішню систему якості освіти в ХТЕК КНТЕУ, Положення про організацію освітнього
процесу в ХТЕК КНТЕУ, Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм у ХТЕК КНТЕУ, Положення
про рейтинг студентів у ХТЕК КНТЕУ, Положення про соціальну стипендію ХТЕК КНТЕУ
(https://htek.com.ua/dostup-do-publichno%d1%97-informaci%d1%97/), що в цілому забезпечує вчасне реагування на
виявлені недоліки.

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

Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти відсутні з приводу того, що ОП проходить процедуру
акредитації вперше

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

Політика , принципи, процедури і критерії ефективності забезпечення якості освітньої діяльності у ВСП ЗВО
визначені в Положенні про внутрішню систему якості освіти в ХТЕК КНТЕУ (https://htek.com.ua/wp-
content/uploads/2020/01/). Зустрічі з різними групами стейкґолдерів, знайомство з інформацією на сайті ХТЕК
КНТЕУ та віртуальна екскурсія по Коледжу дозволяє зробити заключення про наявність сформованої культури
якості, яка буде сприяти розвитку даної ОП. Культура якості освітньої програми передбачає дотримання
академічної доброчесності відповідно до Положення про академічну доброчесність ХТЕК КНТЕУ
(https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/). В Положенні зазначені основні критерії доброчесності
викладачів та здобувачів освітнього процесу. Слід зробити акцент на пунктах 6 та 7 вказаного Положення щодо
відповідальності здобувачів та викладачів за порушення академічної доброчесності, в яких не визначено жодного
критерію ступеню покарання за порушення, що створює суб'єктивізм в оцінці якості освітнього процесу. В
Положенні про академічну доброчесність ХТЕК КНТЕУ зазначено, що плагіат перевіряється через систему
UNICHEK та CompareSuite. В той же час на внутрішній платформі пропонується пройти антиплагіат через систему
Advego Plagiatus https://dl.htek.com.ua/antyplagiat/. Експерти встановили, що в Коледжі відсутній структурний
підрозділ щодо оцінки та моніторингу внутрішнього забезпечення якості освіти, а функції оцінки якості
розпорошені серед викладачів та адміністративного персоналу.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Роботодавці постійно долучаються до обговорення наповненості дисциплін ОП та формуванню компетентностей
майбутніх бакалаврів з маркетингу. Систематично проводяться круглі столів із роботодавцями щодо структури ОП
та змісту її окремих компонентів.

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

ОП в 2019 році, після виходу Стандарту вищої освіти зі спеціальності 075”Маркетингу”, не переглядалася, в той час
як навчальний план 2019-2021 був змінений з урахуванням вимог Стандарту і потреб ринку. ОП має проект 2020,
оприлюднений на сайті коледжу, який враховує вимоги Стандарту, але все ще потребує доопрацювання. Відсутній
структурний підрозділ внутрішнього моніторингу якості. Студенти досить пасивно приймають участь в обговоренні
ОП (в більшій мірі лише через вивчення та вибір вибіркових дисциплін). Доцільно формувати активну позицію
студентства з питань залучення їх до вдосконалення ОП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Освітня програма “Маркетинг” в цілому відповідає вимогам даного критерію з недоліками, що не є суттєвими.

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.
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Під час ознайомлення з положеннями та іншими документами, що регулюють освітній процес, які доступні на сайті
коледжу, було встановлено, що правила щодо прав і обов’язків учасників освітнього процесу в ХТЕК КНТЕУ визнані
наступними документами: Положення про організацію освітнього процесу у Харківському торговельно-
економічному коледжі КНТЕУ (https://bit.ly/2H6CAoD); Положення про оцінювання результатів навчання у ХТЕК
КНТЕУ (https://bit.ly/2tDmvnc); Положення про атестацію здобувачів освіти та екзаменаційну комісію з атестації у
ХТЕК КНТЕУ (https://bit.ly/39gXZrl); Положення про внутрішню систему якості освіти у ХТЕК КНТЕУ
(https://bit.ly/39iypSB); Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів освіти у
ХТЕК КНТЕУ (https://bit.ly/37eq5ls); Положення про індивідуальний навчальний план студента ХТЕК КНТЕУ
(https://bit.ly/2SyUsxG); Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-
педагогічними працівниками та здобувачами освіти Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ
(https://bit.ly/2OEbE3O); Положення про порядок організації та проведення наукових заходів в Харківському
торговельно-економічного коледжі КНТЕУ (https://bit.ly/2tHAvfT); Положення про організацію самостійної роботи
студента в ХТЕК КНТЕУ (https://bit.ly/376jsBK); Положення про переведення студентів на вакантні місця
державного замовлення в ХТЕК КНТЕУ (https://bit.ly/2uv3CmZ); Положення про відкриті заняття науково-
педагогічних працівників в ХТЕК КНТЕУ (https://bit.ly/3bn717Z); Положення про порядок реалізації права на
академічну мобільність в ХТЕК КНТЕУ (https://bit.ly/39l5Y6y). Під час бесід із учасниками освітнього процесу та
аналізу звіту про самооцінювання експертною групою було встановлено, що вище наведені документи є доступними
для всіх учасників освітнього процесу.

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

Освітня програма оприлюднена на офіційному веб-сайті (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/). Під час
проведення акредитації експертна група встановила, що проект ОП “Маркетинг” був опублікований для обговорень
у необхідний термін, розміщений у відкритому доступі (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/), наразі
проводиться узагальнення отриманих рекомендацій здобувачів та роботодавців. Під час зустрічей із експертами
роботодавці, здобувачі та студентське самоврядування підтвердили свою участь у розгляді ОП.

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.

Під час проведення акредитації експертна група переконалася у тому, що ОП “Маркетинг” затверджено Вченою
радою КНТЕУ від 1.06.2018 року протоколом № 10 (https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/) та розміщено
у вільному доступі на сайті коледжу, де надано повний опис ОП. У документі відображено загальну інформацію
щодо ОП, програмні компетентності та результати навчання, перелік освітніх компонент, форми підсумкового
контролю за освітніми компонентами тощо. Також на сайті розміщено навчальний план від 20.06.2018 року
(https://htek.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/). Обсяг інформації по освітній програмі, що оприлюднена на
сайті, є достатнім для інформування всіх стейкґолдерів, а також для того, щоб забезпечити можливість потенційним
абітурієнтам зробити свідомий вибір щодо вступу на ОП “Маркетинг”.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Достатньо інформативний, яскравий та динамічний сайт Коледжу забезпечує високий рівень прозорості реалізації
освітньої програми “Маркетинг” в ХТЕК КНТЕУ. Правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх
учасників освітнього процесу, є чіткими, зрозумілими та доступними для них.

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

Механізм врахування результатів анкетування стейкхолдерів для вдосконалення ОП визначений не чітко.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Освітня програма «Маркетинг» в цілому відповідає даному критерію з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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 B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

Додатки до звіту:
Відсутні
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***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Смерічевська Світлана Василівна

Члени експертної групи

Легеза Дарья Георгіївна

Куценко Катерина Ігорівна
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