
Результати 

діагностичного опитування членів групи забезпечення спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування» 
 

Дата проведення дослідження: 10 -15 червня 2020 року. 
 

Мета: експертна оцінка якості другої редакції освітньої програми «Публічне 

управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я» за критеріями акредитації, 

враховуючи результати першого року упровадження програми у Донецькому 

національному медичному університеті.  

Супутні завдання: оцінити переваги ОП 2020 порівняно з варіантом 2016 року; 

визначити недоліки, якщо мають місце для подальшого удосконалення освітньої програми і 

поліпшення якості освітнього процесу. 

Очікуваний результат опитування: визначення спроможності групи забезпечення 

спеціальності і випускової кафедри ОЗО забезпечити дотримання певних критеріїв для 

визначення перспектив і процедур поліпшення якості у 2020-2021 н.р.. 

Формат анкети: відкрита, електронний варіант відповіді за відсутності прямого 

контакту респондентів.   

Характеристика респондентів. У дослідженні брали участь 7 осіб, з них 3 доктори наук 

(2 професори), 6 кандидатів наук (6 доцентів). За гендерною ознакою: жінки – 5 осіб, 

чоловіки – 2 особи.  За досвідом науково-педагогічної роботи:  від 10 до 15 років – 2 особи; 

до 20 років – 2 особи; від 21 року – 3 особи.   

Методика дослідження. Респондентам було запропоновано оцінити  редакцію 

освітньої програми 2020 з т.з. відповідності критеріям якості. Члени групи забезпечення 

спеціальності мали підтвердити або спростувати динаміку змін та розвитку ОП, зробивши 

відповідну позначку у колонках : «так»\ «частково», «ні», «важко сказати». 

За умовами діагностичного опитування респонденти за бажанням мали можливість 

стисло висловити власну думку за кожним критерієм або дати розгорнуту відповідь, 

аргументуючи своє бачення політики забезпечення якості на рівні випускової кафедри-

факультету інтернатури та післядипломної освіти – адміністрації університету. 

  Критерії та показники оцінювання якості (зазначені у таблиці 1). 
Таблиця 1 

Критерії та показники оцінювання якості ОП 2020 

 

Критерії 

оцінювання 

Показники 

 

Критерій 1. 

Проектування 

та цілі 

освітньої 

програми 2020 

1.Освітня програма (ОП) має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та 

стратегії ДНМУ. 

2.Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з 

урахуванням позицій та потреб галузі ОЗ. 

3.Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з 

урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та 

регіонального контексту розвитку ОЗ. 

 

 

 

Критерій 2. 

1.Обсяг ОП та окремих освітніх компонентів  відповідає вимогам законодавства щодо 

навчального навантаження для другого рівня вищої освіти. 

2.Зміст ОП має чітку структуру; освітні компоненти, включені до ОП, становлять 

логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти заявлених 

цілей та програмних результатів навчання. 

3.Зміст ОП відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності. 



Структура та 

зміст освітньої 

програми 2020 

4.Структура ОП передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої 

траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних 

дисциплін в обсязі, передбаченому законодавством. 

5.ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, 

яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної 

діяльності 

6.ОП передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills), що 

відповідають заявленим цілям. 

Критерій 4. 

Навчання і 

викладання за 

ОП 2020 

Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній 

програмі цілей та програмних результатів навчання.  

Форми та методи навчання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та 

принципам академічної свободи. 

 

 

 

Критерій 6. 

Людські ресурси 

Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОП, 

забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних 

результатів навчання 

Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість 

забезпечити потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації 

освітньої програми 

ДНМУ залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу на ОП 

ДНМУ сприяє професійному розвитку викладачів через варіативні програми 

підвищення кваліфікації НПП. 

ДНМУ стимулює розвиток викладацької майстерності. 

 

 

 

Критерій 7. 

Освітнє 

середовище та 

матеріальні 

ресурси 

Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, 

обладнання тощо) гарантують досягнення визначених освітньою програмою цілей та 

програмних результатів навчання. 

Підготовлене викладачами навчально-методичне забезпечення ОП гарантує 

досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання. 

Деканат ФІПО забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та 

соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою 

Випускова кафедра забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну 

підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою. 

 

Результати діагностичного  опитування показано у таблиці 2 

Таблиця 2 

Результати діагностичного  опитування групи забезпечення спеціальності (ГРЗС) 

 
Показник Так частково ні Важко 

сказати 

пояснення 

 N % N % N % N %  
1 2 3 4 5  

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми 2020 

1 4 57% 1 14%  2 28% Відсутність прийнятої Стратегії розвитку 

ДНМУ або незнання про її існування 

унеможливлюють дати відповідь 

2 6 86% 1 14%   Можливо, експерт не  в повному обсязі розуміє 

потреби галузі ОЗ. 

3 7 100%     

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми 2020 

1 7 100% На думку ГРЗС за цими показниками повна відповідність визначеному 

критерію забезпечення якості. 2 7 100% 
3 7 100% 
4 6 86% 1 14% Є потенціал для розширення переліку дисциплін за вибором; не 

реалізовані можливості інших кафедр ДНМУ 
5 6 86% 1 14% Не завжди рівень студента дозволяє досягти результатів, 

зазначених в ОП. Це, насамперед, стосується англійської мови. 



6 6 86% 1 14% У подальшому треба врахувати у змісті всіх компонентів ОП 

набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок. 
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою 2020 

1 7 100%      

2 6 86% 1 14% Ані викладачі, ані здобувачі не усвідомлюють «сенсу» цього 

показника 
Критерій 6. Людські ресурси 

1 6 86% 1 14%    

2 5 71% 1 14% 1 14%   

3 5 71% 1 14% 1 14% Можливо, експерт не  обізнаний у цьому питанні 

4 6 86% 1 14%    

5 4 57%  3 43% Відсутні або невідомі стимули щодо мат. підтримки 

членів групи забезпечення. 

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси 

1 2 28% 5 71% часткове виконання кр. 7 пов’язане з відсутністю задовільного 

матеріально-технічного, фінансового забезпечення ДНМУ. 

Деканат здійснює керівництво  опосередковано.  
2 4 57% 3 43% 

3 2 28% 5 71% 

4 6 86% 1 14%    

 

Результати дослідження показують, що на кінець першого року упровадження 

освітньої програми «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони 

здоров’я»: 

✓ Нова редакція ОП 2020 відповідає вимогам: чіткими є фокус програми; освітні 

компоненти становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають 

можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання; зміст ОП 

відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності і враховує сучасні 

тенденції розвитку галузі охорони здоров’я та непередбачувану ситуацію із пандемією 

CoVid 19; 

✓ Випускова кафедра і група забезпечення спеціальності розуміють особливості 

формування і реалізації ОП за критеріями забезпечення якості; спроможні забезпечити 

освітній процес за ОП 2020.  
✓ Викладачами кафедри та групою забезпечення спеціальності (до якої входять НПП інших 

кафедр ДНМУ) проведена велика плідна робота по створенню навчально-методичного 

забезпечення, підготовці лекційного матеріалу, практично-семінарських занять. 

✓ Найгіршими є показники 6.2.,6.3., 6.5., 7.1,7,2, 7.3. за критеріями «Людські ресурси» та 

«Освітнє середовище та матеріальні ресурси», що пояснюється недостатнім досвідом 

упровадження ОП, умовами діяльності ЗВО-переселенця, невизначеністю функцій  

факультету  у внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти. 

 

 

За результатами дослідження було визначено напрямки роботи випускової кафедри і 

групи забезпечення спеціальності у 2020-2021 н.р., які пропонуються для обговорення на 

розширеному засіданні кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та 

гігієни. 

1. Порушити клопотання перед адміністрацією ДНМУ про вирішення таких питань:  

• Оприлюднити на офіційному сайті ДНМУ такі документи: Стратегію розвитку 

медичного університету або окремих компонентів (місії, візії, напрямків розвитку 

тощо); Процедура конкурсного добору викладачів та умови їх проведення 

(зазначивши особливості у період довготривалого карантину або обмеження 

освітньої діяльності, спричиненої епідеміологічною ситуацією в Україні).   

• Цільове фінансування сучасної навчальної літератури для спеціальності 



«Публічне управління та адміністрування», придбання інтерактивної дошки для 

базової навчальної аудиторії.  

•  Розробити Положення про стимулювання професійного розвитку викладачів, 

враховуючи результати їх діяльності за всіма напрямами та думку студентів щодо 

якості навчання з компонентів освітньої програми (навчальних дисциплін). 

2. Випускова кафедра, група забезпечення спеціальності: 

• Провести моніторинг відповідності програмних компетентностей і результатів 

навчання із залученням фахівців галузі ОЗ. 

• Провести моніторинг програми шляхом опитування випускників освітньої програми 

2021 року з метою оцінювання викладання, навчання та оцінювання. 

• Провести у новому навчальному році два вебінари з технології вибудовування 

індивідуальної освітньої траєкторії навчання і реалізації студентоцентрованого 

підходу для групи забезпечення та викладачів кафедри.  

3. Технічно модернізувати веб-сайт кафедри, передбачивши окремий розділ 

«Моніторинг якості ОП» для оприлюднення програм і результатів дослідження.  

 

Аналітичний звіт підготовлено:                                             І.В.Соколова, д. пед.н., професор 

 

Результати діагностичного опитування членів групи забезпечення 

спеціальності «Публічне управління та адміністрування» розглянуто та схвалено на 

розширеному засіданні кафедри організації вищої освіти, управління охороною 

здоров’я та гігієни ДНМУ, протокол № 1    від  27    серпня 2020 року. 
 

Завідувач кафедри                                                В.М.Лобас 

 

 

 


