
Запит 22 

Зауваження та рекомендації експертної групи щодо ОП «Кінологія» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 

Акредитаційна експертиза 15-17 жовтня 2020р. 

Зауваження Рекомендації Виконання 

Формування 

деякими 

дисциплінами 

заявлених ПРН 

не має 

логічного 

обґрунтування 

Провести 

перегляд цілей 

та компонентів 

ОПП щодо їх 

відповідності 

спеціальності 

204 та вимогам 

НРК, а також 

ПРН, що вони 

забезпечують 

Дані зауваження та рекомендації 

враховані у оновленій редакції освітньої 

програми 2021р., 2022р., 2023р. 

Недостатнє 

наповнення 

СДН Moodle 

Завершити 

наповнення та 

забезпечити 

повноцінне 

функціонування 

СДН Moodle 

Станом на 1 вересня 2022р. усі освітні 

компоненти ОП «Кінологія» забезпечені 

електронними навчальними курсами 

розміщеними у СДН Moodle 

Низький рівень 

методичного 

забезпечення 

ОК 

Сформувати 

належне 

методичне 

забезпечення 

освітнього 

процесу 

Станом на 1 вересня 2022р. усі освітні 

компоненти ОП «Кінологія» забезпечені 

навчальними та методичними 

матеріалами  

Недосконала 

процедура 

вибору 

дисциплін 

 Процедура вибору дисциплін 

регламентується Положенням про 

організацію освітнього процесу у Закладі 

вищої освіти «Подільський державний 

університет» розділом 9. «Індивідуальна 

освітня траєкторія здобувача вищої 

освіти» 

https://pdatu.edu.ua/images/navchalna-

robota/planuvannya-ta-

organizaciya/p04062022.pdf 

Для розширення індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувачам надано можливість 

здійснювати вибір дисциплін із інших 

освітніх програм університету 

(сформовано три каталоги для вибору: 

Університетський, Міжфакультетський, 

Профільний)  

Залучення 

студентів та 

 Проводиться активна робота відділу 

міжнародних зв’язків, здійснюється 

https://pdatu.edu.ua/images/navchalna-robota/planuvannya-ta-organizaciya/p04062022.pdf
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викладачів до 

міжнародних 

програм 

академічної 

мобільності на 

низькому рівні 

регулярне інформування здобувачів 

щодо міжнародних програм академічної 

мобільності 

https://pdatu.edu.ua/viddil-mizhnarodnykh-

zviazkiv.html 

 

https://pdatu.edu.ua/uhody-pro-

spivpratsiu.html 

 

https://pdatu.edu.ua/erasmus.html 

 

 Приділити увагу 

інформованості 

НПП та 

студентів 

стосовно інших 

(крім плагіату) 

складових 

академічної 

доброчесності і 

відповідальності 

за їх порушення 

Розроблено низку документів щодо 

політики академічної доброчесності 

https://pdatu.edu.ua/perelik-osvitnikh-

prohram-z-rozpodilom-litsenzovanykh-

obsiahiv-2.html 

Щорічно здобувачами та науково-

педагогічними працівниками 

підписуються Декларації про дотримання 

академічної доброчесності  

https://pdatu.edu.ua/images/public-

info/polacdobrochesnist.pdf 

Проводяться заходи щодо популяризації 

принципів академічної доброчесності 

https://pdatu.edu.ua/news-01/seminar-

akademichna-dobrochesnist-u-zvo-pdu-dlia-

aspirantiv.html; 

 

https://pdatu.edu.ua/news-01/uchast-v-

onlajn-forumi-akademichnoji-

dobrochesnosti.html?highlight=WyJcdTA0

MzRcdTA0M2VcdTA0MzFcdTA0NDBcd

TA0M2VcdTA0NDdcdTA0MzVcdTA0ND

FcdTA0M2RcdTA0NTZcdTA0NDFcdTA0

NDJcdTA0NGMiXQ; 

 

https://pdatu.edu.ua/news-19/vidbulisya-

zagalni-aspirantiv-zakladu-vishchoji-osviti-

podilskij-derzhavnij-

universitet.html?highlight=WyJcdTA0MzR

cdTA0M2VcdTA0MzFcdTA0NDBcdTA0

M2VcdTA0NDdcdTA0MzVcdTA0NDFcd

TA0M2RcdTA0NTZcdTA0NDFcdTA0ND

JcdTA0NGMiXQ; 
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zavershennya-vikladachami-kafedri-

menedzhmentu-publichnogo-upravlinnya-ta-

administruvannya-kursu-prometheus-ai101-

akademichna-dobrochesnist-onlajn-kurs-

dlya-

vikladachiv.html?highlight=WyJcdTA0Mz

RcdTA0M2VcdTA0MzFcdTA0NDBcdTA0

M2VcdTA0NDdcdTA0MzVcdTA0NDFcd

TA0M2RcdTA0NTZcdTA0NDFcdTA0ND

JcdTA0NGMiXQ 

 

 Удосконалити 

систему 

виявлення 

недоліків у 

освітніх 

програмах та 

запровадити 

дієві механізми 

реагування на 

них 

Розроблено процедуру внутрішньої 

акредитації ОП, яка регламентується 

Положенням про порядок розроблення, 

затвердження та періодичного перегляду 

освітньої програми в Закладі вищої 

освіти «Подільський державний 

університет» 

https://pdatu.edu.ua/images/navchalna-

robota/planuvannya-ta-

organizaciya/p13012207.pdf 

 

 Розробити 

матрицю 

обов’язкових 

щорічних 

анкетувань і 

забезпечити 

зворотній 

звʼязок із 

респондентами 

Тематика анкетувань зазначена у 

Положенні про систему внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти у 

Закладі вищої освіти «Подільський 

державний університет» 

https://pdatu.edu.ua/images/navchalna-

robota/planuvannya-ta-

organizaciya/p13012208.pdf 

Результати анкетувань здобувачів 

висвітлена на сайті університету 

https://pdatu.edu.ua/monitorynh-iakosti-

osvity-v-universyteti.html 

 

https://pdatu.edu.ua/viddil-aspirantury-ta-

doktorantury.html 

 

 Оприлюднювати 

інформацію 

щодо 

врахування 

зауважень і 

побажань 

стейкхолдерів 

освітнього 

Розроблено Google-форму щодо 

врахування зауважень, побажань 

стейкхолдерів, що розміщена разом із 

проектом ОП 

https://www.pdatu.edu.ua/vidomosti-pro-

osvitni-programi-yaki-realizuyutsya-v-

universiteti.html?view=article&id=2051&ca

tid=2; 

https://pdatu.edu.ua/news-01/uspishne-zavershennya-vikladachami-kafedri-menedzhmentu-publichnogo-upravlinnya-ta-administruvannya-kursu-prometheus-ai101-akademichna-dobrochesnist-onlajn-kurs-dlya-vikladachiv.html?highlight=WyJcdTA0MzRcdTA0M2VcdTA0MzFcdTA0NDBcdTA0M2VcdTA0NDdcdTA0MzVcdTA0NDFcdTA0M2RcdTA0NTZcdTA0NDFcdTA0NDJcdTA0NGMiXQ
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