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КОМЕНТАРІ (РОЗ’ЯСНЕННЯ) ЩОДО ЗВІТУ 

про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 

 

Інформація про освітню програму 

Назва ЗВО  Одеський національний політехнічний університет 

ID освітньої 

програми в ЄДЕБО 

9938 

Назва ОП Соціальна робота 

Галузь знань 23 Соціальна робота 

Спеціальність  231 Соціальна робота 

Спеціалізація (за 

наявності)  

відсутня 

Рівень вищої освіти  Магістр 

Вид освітньої 

програми  

Освітньо-професійна 

 

Одеський національний політехнічний університет, ознайомившись зі 

звітом, вважає за необхідне надати роз’яснення стосовно інформації, поданої 

у звіті: 

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми. Слабкі сторони, 

недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2 

Експертна група зазначила: «…фахові компетентності СК9, СК10 не 

забезпечує жодна дисципліна циклу професійної підготовки. Рекомендації: 

1) більше ретельніше здійснювати перевірку документів з метою 

недопущення технічних помилок зазначених вище» 

Роз’яснення: Компетентність СК9 забезпечується ОК «Професійна 

надійність персоналу соціономічної сфери», СК10 – ОК «Актуальні 

дослідження в соціальній роботі», які відносяться до циклу професійної 

підготовки. Крім того, ці СК забезпечуються переддипломною практикою і 

виконанням кваліфікаційної роботи.  

Технічні огріхи в ОПП будуть терміново усунуті. 

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою. Слабкі 

сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті 

Критерію 4 

Експертна група зазначила: «… Інформаційні картки ОК не 

супроводжуються списком рекомендованої та додаткової літератури, але, 

водночас, вона висвітлена у РНП. Не уніфікована система надання освітніх 



послуг під час пандемії, але при цьому варто відзначити, що університет 

зараз знаходиться в стадії реорганізації і працює над створенням системи 

електронного освітнього середовища (відсутні корпоративні пошти, студенти 

заходять з особистих акаунтів). …» 

Роз’яснення: маємо повідомити, що в ОНПУ існує єдина форма 

інформаційних карток для ОК, розроблена в межах автономії університету, 

яка не передбачає висвітлення списку літератури. Але зауваження експертів 

буде враховано найближчим часом та відповідно внесено зміни до 

положення, яке регламентує форму інформаційної картки. Щодо 

неможливості «контролю посадовими особами стану реалізації освітнього 

процесу» на час пандемії, то маємо зазначити, що всі викладачі і переважна 

більшість здобувачів кафедри мають корпоративний аккаунт, але з технічних 

причин подекуди користуються особистими аккаунтами. В університеті 

використовується контроль за реалізацією освітнього процесу в онлайн 

режимі шляхом розміщення скріншотів усіх проведених за розкладом 

дистанційних занять у спеціально розроблені особисті папки викладачів 

(Розпорядження ГФ ОНПУ «Про підвищення якості дистанційного навчання 

у 2020-2021 н.р.» № 14 від 30.10.2020 р.). Слід зазначити, що саме така 

система контролю дозволяє стовідсотково перевірити проведення всіх видів 

дистанційних занять викладачами при використанні різних технологічних 

платформ для їх проведення. 

 

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси. Слабкі 

сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті 

Критерію 7. 

Експертна група зазначила: «В університеті недостатньо обладнано 

навчальні корпуси (відсутність ліфта), що перешкоджає пересуванню осіб з 

інвалідністю». 

Роз’яснення: В університеті за власні кошти розроблено проєкт монтажу 

зовнішніх ліфтів для будівель університету, в яких відсутні вбудовані ліфти. 

Для проведення монтажних робіт та закупівлі необхідного обладнання 

зроблено замовлення коштів в МОНУ.  

Експертна група зазначила: «… Відсутні електронні навчальні курси, що 

забезпечують підготовку здобувачів за ОПП «Соціальна робота» заочної 

форми навчання в системі дистанційного навчання університету…»  

Роз’яснення: маємо повідомити, що здобувачі заочної форми навчання 

мають такий самий вільний доступ до всієї інформації з ОК, зокрема до 

електронних навчальних курсів, що і здобувачі денної форми навчання, 

оскільки навчання і викладання всіх здобувачів здійснюється за єдиною ОП.  



Для реалізації дистанційного навчання кафедрою використовуються наступні 

платформи: Moodle, Google Class, Zoom.  

Експертна група зазначила: «провести позапланове реальне практичне 

заняття викладачів з техніки протипожежної безпеки» 

Роз’яснення: Таке заняття заплановане на 19 листопада 2020 р. і 

проводитиметься інструктором з протипожежної профілактики відділу з 

питань цивільного захисту ОНПУ Тарабанчуком С. Ф.  

Крім того, в університеті розроблено та реалізується комплексний план 

заходів щодо забезпечення пожежної безпеки (https:opu.ua/studies), в рамках 

якого запланована низка практичних занять з викладачами та студентами 

університету. Відповідно до плану в жовтні цього року проведені практичні 

заняття зі студентами з техніки протипожежної безпеки у гуртожитках 

університету (https://opu.ua/news/5995). 
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