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галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Національний технічний університет "Харківський
політехнічний інститут"

Освітня програма 29427 Міжнародні економічні відносини

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Цей експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної
справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі
поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати
акредитаційної експертизи.

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

ГЕР - галузева експертна рада

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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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

19.03.2021 р. Справа № 0024/АС-21

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 29 "Міжнародні
відносини" у складі:

Юрій Петрушенко – головуючий,

Гутник Віталій Володимирович,

Литвин Марина Валентинівна,

Луцишин Зоряна Орестівна,

Пирог Ольга Володимирівна,

Рудько Сергій Олексійович,

Сироїд Тетяна Леонідівна,

Шеренговський Дмитро Володимирович,

за участі запрошених осіб:

Мигущенко Р.П., проректор з науково-педагогічної роботи – представник ЗВО,

Посохов Ігор Михайлович – гарант ОП,

розглянула на своєму засіданні матеріали акредитаційної справи щодо акредитації освітньої програми:

Назва ЗВО Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут"

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 29427

Назва ОП Міжнародні економічні відносини

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Cпеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 8, Проти – 0

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

На думку ГЕР

 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,
або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні

 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньоїСторінка 2



 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

У цьому розділі ГЕР надає власну оцінку відповідності освітньої програми, базуючись на змісті звіту експертної
групи та інших матеріалах акредитаційної справи.

Заповнення полів «Обґрунтування» є обов’язковим, якщо ГЕР змінює рівень відповідності, визначений експертною
групою, або підтверджує рівень відповідності A. E чи F. У цих випадках необхідно заповнити обґрунтування не
менше як за одним підкритерієм у межах відповідного критерію.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ЕГ встановлено, що цілі ОПП "Міжнародні економічні відносини" (ОПП "МЕВ") відповідають місії НТУ «ХПІ»
(http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/ntu-hpi/mission/ ) та стратегії ЗВО - Стратегічному плану розвитку НТУ «ХПІ» на
2019-2025 роки (http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/ntu-hpi/strategichnyj-plan-rozvytku-ntu-hpi-na-2019-2025-roky/ ).

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

Гарант ОПП "Міжнародні економічні відносини" та представники академічної спільноти під час спілкуванням з ЕГ
підтвердили свою співпрацю із стейкхолдерами. Обговорення ОПП "МЕВ" у 2017-2019 рр. відбувались на засіданнях
кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, на яких були присутні
представники роботодавців. Після прийняття Стандарту ВО за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні
відносини» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, відбулось приведення ОПП "МЕВ" до вимог Стандарту
ВО та було обговорено на засіданні кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних
економічних відносин (протокол №10 від 30.04.20). Під час зустрічей з викладачами та роботодавцями за ОПП
"МЕВ" ЕГ встановила, що опитувань (анкетувань) на предмет внесення пропозицій щодо удосконалення ОПП "МЕВ"
серед викладачів і роботодавців не проводилось. Свої пропозиції вони могли висловити лише в усній формі на
засіданнях кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин під час
обговорення ОПП "МЕВ". Як зазначає ЕГ, такі пропозиції та рекомендаціїї враховуються під час оновлення ОПП
"МЕВ". Однак для систематизації роботи з зацікавленими сторонами, підтримаємо пропозицію ЕГ щодо
запровадження анкетування викладачів і роботодавців і такі опитування проводити регулярно (принаймні раз на
рік).

1.3 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

не застосовується

1.4 Освітня програма дає можливість 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 мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

ОПП "МЕВ" відповідає Стандарту ВО за спеціальністю 292 "МЕВ" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
що було здійснено у квітні 2020 р. Оновлена ОПП "МЕВ" 2020 р. представлена на сайті кафедри менеджменту
інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин НТУ "ХПІ" за посиланням:
http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/3-2/.
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Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

2.1 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)

ЕГ встановила, що загальний обсяг ОПП "МЕВ" відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження
для освітнього рівня бакалавр та Стандарту ВО за спеціальністю 292 "МЕВ".

2.2 Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання

ЕГ, ознайомившись із структурно-логічною схемою ОПП "МЕВ" і підходом до її побудови під час зустрічі з гарантом і
представниками академічної спільноти, зробила висновок, що у змісті ОПП "МЕВ" загалом прослідковується логічна
взаємопов’язаність освітніх компонентів, що створює передумови якісного досягнення програмних результатів
навчання. Проте, здобувачі і роботодавці зійшлися в думці про те, що доцільно до структури ОПП "МЕВ", окрім
переддипломної, ввести ще інші види практики (для прикладу, навчальну, зокрема мовну, чи професійну). Однак,
ГЕР вважає за доцільне рекомендувати НТУ "ХПІ" переглянути підхід до формування структурно-логічної схеми
ОПП, оскільки наведена структурно-логічна схема у ОПП "МЕВ" 2020 р. не дає можливості встановити логічний
взаємозв'язок між ОК. Доцільно у структурно-логічній схемі відображати реальний взаємозв'язок між ОК. ГЕР,
ознайомившись з ОПП "МЕВ" та навчальними планами, що додані до справі, ставить під сумнів логічність побудови
освітніх компоненів, які представлені на структурно-логічній схемі ОПП "МЕВ" 2020 р. (с. 15) та навчальному плану
ОПП "МЕВ" 2020 р. Така структурно-лоігчна схема може частково впливати на успішність досягнення ПРН.
Вважаємо, що ОК "СП 2 Міжнародні організації та міжнародна діяльність" доцільно викладати здобувачам вищої
освіти після вивчення ними ОК "СП 3 Світове господарство та міжнародні економічні відносини" та "СП 7 Міжнародні
економічні відносини", які є базовими фаховими освітніми компонентами для спеціальності 292 "МЕВ". Аналогічно,
рекомендуємо переглянути доцільність вивчення ОК "СП 5 Управління ризиками транснаціональних корпорацій" у 3-
ому семестрі, оскільки вважаємо за доцільне вивчення такої дисципліни на 3 - 4 курсах навчання, після вивчення
базових фахових ОК. Проаналізувавши сілабуси та робочі програми ОК ОПП "МЕВ", які розміщені на сайті кафедри
менеджменту інноваційного підприємства та міжнародних економічних відносини за посиланням
http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/navchalno-metodychne-zabezpechennya-spetsialnistyu-mizhnarodni-ekonomichni-
vidnosyny-2/, ГЕР встановило певне тематичне дублювання в таких ОК, як "СП 3 Світове господарство та міжнародні
економічні відносини", "СП 7 Міжнародні економічні відносини" та "СП 14 Міжнародна економіка".

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

ЕГ зазначає, що ОПП "МЕВ" містить ОК, які відповідають предметній сфері навчання.

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

ЕГ встановила, що реалізація існуючого механізму вибірковості потребує вдосконалення щодо надання більшої
свободи здобувачам при виборі варіативних дисциплін. Рекомендовано НТУ "ХПІ" переглянути "Положення про
порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін НТУ «ХПІ»
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2020/03/2018_POLOZHENNYA-pro-
poryadokrealizatsiyi-studentami-prava-na-vilnij-vibir-navchalnih-distsiplin2018__032020.doc)" та внести зміни до нього в
частині зменшення обмежень (ліквідування встановлених Університетом мінімумів) щодо вибору здобувачами
дисциплін з метою підвищення ефективності формування ними справді індивідуальної освітньої траєкторії.

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

НТУ "ХПІ" має укладені угоди про партнерство та співпрацю на проходження практики здобувачами вищої освіти на
підприємствах та в організаціях, що здійснюють зовнішньоекономічну та міжнародну економічну діяльність. Однак,
ЕГ зазначає, що під час зустрічей і роботодавці, і здобувачі неодноразово висловлювали пропозиції щодо збільшення
видів практики (навчальної, професійної тощо), які проходили саме на підприємствах з метою набуття здобувачами
компетентностей та практичних навичок, які стануть корисними в їх подальшій професійній діяльності у сфері
міжнародних економічних відносин.

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям
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ЕГ відзначає, що ОПП "МЕВ" дозволяє здобувачам вищої освіти набувати соціальних навичок (soft skills) упродовж
усього періоду навчання, що було підтверджено представниками академічної спільноти та здобувачами,
представниками студентського самоврядування під час зустрічей із ними.

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

не застосовується

2.8 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному навантаженню здобувачів,
досягненню цілей та програмних результатів навчання

ЕГ встановлено, що обсяг освітньої програми "МЕВ" відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для першого рівня вищої освіти. Також під час опитування здобувачів вищої освіти ЕГ не отримала
зауважень стосовно їх перевантаження під час самостійної роботи над дисциплінами.

2.9 Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

За ОПП "МЕВ" дуальна форма здобуття вищої освіти не проводиться, але, як зазначає ЕГ, НТУ "ХПІ" розглядає
можливість запровадити її у майбутньому.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

3.1 Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

не застосовується

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

не застосовується

3.3 Визначено 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 яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми

не застосовується

3.4 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

ЕГ зазначає, що під час спілкування із здобувачами членами експертної групи було з’ясовано, що студенти не знають
про можливості визнання результатів, отриманих у неформальній освіті, тому протягом функціонування ОПП "МЕВ"
випадків визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, серед здобувачів вищої освіти ОПП
"МЕВ" не було, що зазначено у відомостях самооцінювання НТУ "ХПІ".

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

Сторінка 5



4.1 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

ЕГ визнає, що методи та форми навчання на ОПП “МЕВ“ сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілі
(підготувати професійних фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані завдання у
сфері міжнародних економічних відносин, міжнародного бізнесу, бізнес-структур та бізнес-процесів, міжнародної
економіки, міжнародних фінансів, управління організаціями в умовах невизначеності та ризику на засадах
оволодіння системою фахових компетентностей, здатних здійснювати професійну дослідницьку діяльність), а також
відповідає вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Використовуються як
традиційні форми і методи навчання, так і інноваційні методи (метод кейс-стаді, ділові ігри, тренінги), інтерактивні
методи під час дистанційного навчання студентів (проведення дистанційних лекцій та практичних занять з
використанням програм ZOOM, ТЕАМS).

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

ЕГ встановила за результатами спілкування зі здобувачами вищої освіти ОПП "МЕВ", що інформація щодо цілей,
змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання надається таким чином: (1) викладачем
на першому занятті з навчальної дисципліни; (2) оприлюднення інформації на сайті ЗВО; (3) у силабусах до
навчальної дисципліни, що розміщені за посиланням (http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/navchalno-
metodychnezabezpechennya-spetsialnistyu-mizhnarodniekonomichni-vidnosyny-2/ ). ЕГ зазначає, що це забезпечує
своєчасність надання доступної та зрозумілої інформації щодо ОП усім учасникам освітнього процесу. Силабуси,
робочі програми навчальних дисциплін та навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін ОПП "МЕВ"
розміщені на сайті кафедри менеджменту інноваційного підприємства та міжнародних економічних відносин (за
посиланням: http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/navchalno-metodychne-zabezpechennya-spetsialnistyu-mizhnarodni-
ekonomichni-vidnosyny-2/). У силабусах навчальних дисицплін міститься інформація щодо викладача, загальна
інформація щодо навчальної дисципліни (анотація, мета і цілі, форма проведення занять, результати навчання),
структура навчальної дисципліни, рекомендована література, перелік питань до семестрового контролю, систему
оцінки та норми академічної етики. Здійснивши аналізування силабусів навчальних дисциплін та робочих програм
навчальних дисциплін, що розміщені на сайті кафедри менеджменту інноваційного підприємства та міжнародних
економічних відносин (за посиланням: http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/navchalno-metodychne-zabezpechennya-
spetsialnistyu-mizhnarodni-ekonomichni-vidnosyny-2/), ГЕР рекомендує гаранту та робочій групі з ОПП "МЕВ" звернути
увагу на літературу, яка рекомендується здобувачам вищої освіти для вивчення. Вважаємо за доцільне рекомендувати
здобувачам вищої освіти до опрацювання сучасну фахову літературу вітчизняних та іноземних вчених з міжнародних
економічних відносин, особливо доцільно звернути увагу на власні підручники та навчальні посібники.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

5.1 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь

ЕГ з'ясувала під час опитування здобувачів вищої освіти, що критерії оцінювання є недостатньо чіткими та
зрозумілими для здобувачів вищої освіти. Кожен викладач застосовує різні підходи та критерії оцінювання. За усіма
дисциплінами, що викладаються на ОП, сформовано силабуси, здобувачі вищої освіти мають вільний доступ до
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робочих програм та силабусів. У силабусах відображені бали, які можуть отримати здобувачі, але немає єдиного
підходу до розмежування балів на поточний та підсумковий контроль. У деяких силабусах на лекції відводиться 30%
семестрової оцінки, на практичні заняття передбачено від 20% до 60% семестрової оцінки, на екзамен припадає від
20% до 60% семестрового контролю. ГЕР підтримує рекомендацію ЕГ переглянути такий підхід, оскільки він
ускладнює розуміння системи оцінювання та потребує удосконалення. Форми контрольних заходів дозволяють
встановити досягнення здобувачів вищої освіти результатів навчання для окремого освітнього компоненту та
освітньої програми загалом.

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

Форми атестації здобувачів вищої освіти ОПП "МЕВ" відповідають Стандарту ВО зі спеціальності 292 “Міжнародні
економічні відносини".

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

ЕГ встановила, що Правила проведення контрольних заходів у НТУ "ХПІ" є доступними для всіх учасників освітнього
процесу та регулюється Положенням про організацію освітнього процесу в НТУ “ХПІ”. Здобувачі вищої освіти
ознайомлені з протидією можливим проявам конфліктних ситуацій та правилами апеляції. Однак, конфлікту
інтересів на ОПП “МЕВ” не виникало, оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження не
було. Однак, ЕГ за результатами опитування здобувачів вищої освіти з’ясувала, що процедура перескладання
підсумкових результатів не має обмежень (це обгрунтовано тим, викладачі надають можливість протягом певного
часу перездати заборгованість).

5.4 У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники 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

ЕГ вказує на невідповідність інформації у звіті про самооцінювання щодо залучення на постійній основі
представників роботодавців до обговорення тематики кваліфікаційних робіт і їх рецензування. На запит ЕГ було
надано накази щодо затвердження тем кваліфікаційних робіт із зазначенням рецензентів, із яких з'ясовано, що усі
рецензенти є внутрішніми працівниками кафедри.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

6.1 Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання

не застосовується

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

не застосовується

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

не застосовується

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

не застосовується

6.5 Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями
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не застосовується

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

не застосовується

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

7.2 Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або
наукової діяльності в межах освітньої програми

не застосовується

7.3 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси

не застосовується

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

не застосовується

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

не застосовується

7.6 Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними
для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми

не застосовується

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

8.2 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
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не застосовується

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

не застосовується

8.4 Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

9.1 Визначені чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників
освітнього процесу, є доступними для них та яких послідовно дотримуються під час реалізації
освітньої програми

не застосовується

9.2 Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін

не застосовується

9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті 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

не застосовується

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

не застосовується

10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
1. Гаранту ОПП "МЕВ" доцільно переглянути й уточнити унікальність та особливість освітньої програми, враховуючи
специфіку НТУ "ХПІ", що дасть можливість відрізнятись від ОП за спеціальністю 292 "Міжнародні економічні
відносини" як у Харківській області, так й Україні. 2. Запровадити анкетування викладачів і роботодавців на
регулярних засадах (принаймні раз на рік) з метою врахування пропозицій зацікавлених сторін. 3. Здійснювати
оновлення ОПП "МЕВ" системно відповідно до пропозицій зацікавлених сторін (роботодавців, академічного
персоналу, здобувачів вищої освіти) та згідно з внутрішними положеннями ЗВО.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1. Доцільно переглянути підхід до формування структурно-логічної схеми ОПП з метою представлення реального
взаємозв'язук між ОК, оскільки наведена структурно-логічна схема у ОПП "МЕВ" 2020 р. не дає можливості
встановити логічний взаємозв'язок між ОК. 2. Доцільно переглянути начальний план та структурно-логічну схему
ОПП "МЕВ" 2020 р. з метою надання можливості здобувачам вищої освіти вивчити базові фахові дисципліни
(Міжнародні економічні відносини, Міжнародна економіка) на 1-2 курсі навчання, а на 3-4 курсі навчання
сконцентрувати увагу на вивчення спеціальнних фахових навчальних дисциплін (Міжнародні організації та
міжнародна діяльність, Розвиток зовнішньоекономічної діяльності України, Управління ризиками
транснаціональних корпорацій). 3. Рекомендуємо переглянути тематичне наповнення базових фахових ОК з метою
уникнення дублювання матеріалу, що викладається здобувачам вищої освіти. 4. Рекомендовано розглянути
можливість введення додаткових видів практики (навчальної, професійної тощо), а також залучити до проведення
занять викладачів-практиків, що сприятиме формуванню практичних умінь і навичок у подальшій професійній
діяльності. 5. ЕГ рекомендовано переглянути можливість перенесення ОК вільного вибору студента "ВП 1.4 Друга
іноземна мова” (6-7 семестр) до блоку спеціальної (фахової) підготовки з метою врахування побажань здобувачів
щодо поглибленого вивчення іноземної мови. 6. ЕГ рекомендовано збільшити кількість годин для вивчення
іноземних мов і розширити перелік дисциплін, що викладаються англійською мовою. 7. ЕГ було рекомендовано НТУ
"ХПІ" переглянути "Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін НТУ
«ХПІ» (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2020/03/2018_POLOZHENNYA-pro-
poryadokrealizatsiyi-studentami-prava-na-vilnij-vibir-navchalnih-distsiplin2018__032020.doc)" та внести зміни до нього в
частині зменшення обмежень (ліквідування встановлених Університетом мінімумів) щодо вибору здобувачами
дисциплін з метою підвищення ефективності формування ними справді індивідуальної освітньої траєкторії.
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Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
1. Рекомендовано додатково роз'яснювати здобувачам ЗВО правила щодо визнання результатів навчання, отриманих
у неформальній освіті.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
1. ГЕР рекомендує здійснювати щорічний перегляд та оновлення переліку фахової літератури вітчизняних та
іноземних вчених з міжнародних економічних відносин, які наводяться в силабусах та робочих програмах навчальних
дисциплін, особливо підручники та навчальні посібники НТУ "ХПІ". 2. ЕГ рекомендовано узгодити зі здобувачами
оптимальну кількість годин для поглибленого вивчення англійської мови та перелік фахових дисциплін, що мають
викладаютися іноземними мовами. 3. ЕГ рекомендовано активізувати участь викладацького складу у міжнародній
академічній мобільності.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
1. Рекомендовано унормувати систему оцінювання на рівні кафедри (університету) та чітко розмежувати бали (%), які
відведено на поточний та підсумковий контроль з метою підвищення прозорості та зрозумілості оцінювання
здобувачів вищої освіти. 2. Рекомендовано включити до переліку робіт, що підлягають обов'язковій (вибірковій)
перевірці на плагіат, курсові роботи, враховуючи, що НТУ "ХПІ" має технічні можливості для здійснення такої
діяльності. 3. Рекомендовано запровадити на постійній основі рецензування кваліфікаційних робіт представниками
роботодавців або фахівцями-практиками.

Критерій 6. Людські ресурси
1. Рекомендовано залучати практиків-професіоналів до проведення занять, яких в умовах карантину можна залучати
дистанційно. 2. Рекомендовано запровадити практику проведення екскурсій, виїзних теоретичних і практичних
занять на промислових підприємствах та в організаціях. 3. Рекомендовано поставити на регулярну основу проведення
опитування здобувачів вищої освіти та започаткувати анкетування викладачів і роботодавців з метою удосконалення
ОПП "МЕВ" та охоплення більшої аудиторії опитуваних. 4. З метою підвищення якості освіти та професіоналізму
викладачів рекомендовано розширити практику проходження стажування (підвищення кваліфікації) на різних за
сферою діяльності підприємствах та організаціях.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
1. Рекомендовано оновлювати бібліотечні фонди сучасною фаховою літературою з міжнародних економічних
відносин. 2. Рекомендовано активізувати роботу з підвищення рівня доступності всіх навчальних корпусів для осіб з
обмеженими можливостями, зокрема за рахунок переобладнання санітарно-технічних вузлів.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1. Рекомендовано активніше залучати студентське самоврядування до удосконалення системи забезпечення якості
освіти та ОПП "МЕВ". 2. ЕГ рекомендовано знайти компроміс між усіма стейкхолдерами щодо визначення годин, які
припадають на вивчення англійської мови за рахунок збільшення аудиторних годин на англійську мову.

Критерій 9. Прозорість та публічність
1. Рекомендовано спростити доступ до необхідної інформації щодо ОПП "МЕВ" на сайті НТУ "ХПІ" шляхом
удосконалення користувацького інтерфейсу, щоб за ключовими словами можна було отримати усі необхідні дані про
програму. 2. Рекомендовано оприлюднювати результати опитувань стейкхолдерів на сайті університету, що дозволить
майбутнім абітурієнтам та усім зацікавленим особам отримувати більше інформації про процес надання освітніх
послуг ЗВО.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні

***

Шляхом підписання цього експертного висновку я підтверджую. що внесені до нього відомості про присутніх на
засіданні ГЕР і результати голосування членів ГЕР є достовірними, а експертний висновок було схвалено на засіданні
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ГЕР так, як його викладено вище.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ПЕТРУШЕНКО Юрій Миколайович
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