
ДЕРЖАВН А СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

Р О З ГІ О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від « Д /» МШ МЛ? 20А / р. Київ

Про усунення порушень вимог законодавства 
у сфері вищої освіти Одеським національним
політехнічним університетом

№ 0 /-/3 //-А

У період з 26 по 28 січня 2021 року на підставі наказу Державної служби 
якості освіти України від 18.01.2021 №01-12/1 «Про позапланову перевірку 
Одеського національного політехнічного університету», відповідно до абзацу 
сьомого частини другої статті 67, частини п’ятої статті 69 Закону України «Про 
освіту», Положення про Державну службу якості освіти України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 168, звернення гр. 
Кулешової Катерини Олексіївни щодо перевірки фактів порушень вимог 
законодавства в Одеському національному політехнічному університеті (вх. від 
21.12.2020 №К-323/01-28),

посадовими особами Державної служби якості освіти України 
НОСОВОЮ Світланою Анатоліївною -  начальником відділу контролю за 

наданням освіти дорослим департаменту контролю у сфері вищої', фахової 
передвигцої освіти і освіти дорослих Державної служби якості освіти України 
(голова комісії);

СІРИК Оксаною Михайлівною -  головним спеціалістом відоілу організаційно- 
аналітичного супроводу заході в державного нагляду (контролю) департаменту 
контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих Державної 
служби якості освіти України 

за учас тю
КУЗНЄЦОВА Андрія Олександровича -  заступника декана з навчальної 

роботи факультету фізичного виховання Запорізького національного університету;
ХРАПКІНОЇ Валентини Валентинівни- професора кафедри маркетингу та 

управління бізнесом Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
у присутності
НЕСТЕРЕНКА С. А. -  про ректора з науково-педагогічної та виховної роботи, 

голови комісії з реорганізації' Одеського національного політехнічного 
університету,

здійснено позапланову перевірку Одеського національного політехнічного 
університету з питань дотримання у сфері вищої освіти з питань, порушених у 
зверненні гр. Кулешової К. О1, (вх. від 21.12.2020 № К-323/01-28), 

код згідно з ЄДР'ПОУ: 02071045



місцезнаходження суб’єкта господарювання, номер телефону, телефаксу 
та адреса електронної пошти: проси. Шевченка,, 1, м. Одеса, 65044, тел. (0332) 
тел. (048) 722-34-74, opu@opu.ma

ступінь ризику; середній
види об’єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду 

згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід: 85.42 вища освіта

Згідно з актом від 28 січня 2021 року № 01-12/1-03-06/1 під час проведення 
заходу державного нагляду (контролю) виявлено порушення вимог 
законодавства у сфері вищої освіти.

Відповідно до частини дев’ятої статті 7 Закону України «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», 
законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», підпункту 7 пункту 4 
Положення про Державну службу якості освіти України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 168, вказую 
на допущені порушення та

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Одеський національний політехнічний університет (далі -  Університет) 
(НЕСТЕРЕНКО С. А.)

1.1. У встановлені терміни усунути (припинити) такі порушення:

№
з/
п

С ти сл и й  зм іст  ви я в л ен и х  п ор уш ен ь  

(недолік ів )

ІІо си л а н н я  н а  п ун к ти , 

стат т і н ор м ати в н о-  

п р ав ов ого  ак та

Т ер м ін  

усун ен н я  

п ор уш ен н я  

або  н едол ік у  

(ч и сл о , 

м іся ц ь , рік)

В ідм ітк а  про  

ви к он ан н я  

(р оби ться  

с у б ’єк т ом  

госп одар ю в ан н я )

1. ОПП потребує приведення у 
відповідність до чинного стандарту 
вищої освіти (затверджено наказом 
МОН від 16.06.2020 № 801) в частині 
об’єкта, мети діяльності, програмних 
компетентностей. Також ОПГІ не 
визначає таку форму атестації 
здобувачів вищої освіти як 
атестаційний екзамен та не містить 
вимог до кваліфікаційної роботи та 
атестаційного екзамену.

Пункт 17 частини 
першої статті 1 
Закону України 

<Про вищу освіту» 
(далі - ЗУ № 1556- 

VII)

01.03.2021

2. У навчальному плані підготовки 
бакалаврів (спеціальність 034 
Культурологія) відсутня така форма 
підсумкового контролю як 
атестаційний екзамен, що суперечить 
стандарту.

Частина ч етверта 
статті 10 ЗУ № 1556- 

VII

01.03.2021

3. Форми підсумкового контролю та 
дисципліни в індивідуальному

Абзац другий 
частини п’ятої статті

01.03.2021

mailto:opu@opu.ma


навчальному плані Кулешової К. 0., а 
також заліковій книжці, академічній 
довідці, навчальній картці, 
навчальному плані за ОПП 
«Культурологія» на 2019/ 
2020 н. р. не співпадають:

- дисципліну «Історія моди» не 
внесено до індивідуального плану 
Кулешової К. 0., натомість, наїявні 
результати оцінювання з цієї 
дисципліни у відомості обліку 
успішності та заліковій книжці;

- в індивідуальному плані 
здобувачки дисципліна «Історія кіно» 
визначена як залікова, проте в 
навчальному плані та заліковій книжці 
формою контролю є екзамен;

- індивідуальним планом 
Кулешової К. 0. передбачено 
дисципліну «Основи журналістики», 
проте в заяві на вибір дисциплін для 
вивчення у 5-6 семестрах 2019/2020 н. 
р. така дисципліна відсутня. Також 
навчальним планом передбачено 
екзамен як форму підсумкового 
контролю з цієї дисципліни, проте в 
заліковій книжці -  залік;

у заяві про вибір дисциплін 
наявна дисципліна «Історія 
економічної думки», але до 
індивідуального плану цю дисципліну 
не внесено, результати оцінювання з 
цієї дисципліни відсутні в заліковій 
книжці тощо.

10 3У№ 1556-УП

4. Здобувачами вищої освіти 
спеціальності 034 Культурологія 
Україно-іспанського інституту 
Університету не реалізовано право на 
вибір навчальних дисциплін у межах, 
передбачених відповідною освітньою 
програмою та навчальним планом.

Пункт 15 частини 
першої статті 62 
ЗУ № 1556-VII

01.03.2021

5. Наказ про відрахування 
Кулешової К. О. від 09.04.2020 
№ 250-с не погоджено у встановленому 
порядку.

Частина шоста статті 
40 ЗУ № 1556-УІІ

01.03.2021

—
6. Академічну довідку № 2272020 

Кулешовій К. О. закладом сформовано 
09.04.2020, пронумеровано, 
прошнуровано і скріплено печаткою 
20.01.2021 (оригінал академічної 
довідки зберігається в Україно- 
іспанському інституті), проте

Абзац восьмий 
частини першої 
статті 46 ЗУ № 1556- 
УІІ

01.03.2021



Кулешовій К. О. її видано не було.
Академічна довідка не містить 

інформації про отриману оцінку і 
здобуту кількість кредитів ЄКТС з 
дисципліни «Історія моди».

Також у академічній довідці 
№ 2272020 від 09.04.2020 з дисципліни 
«Фізичне виховання» у п’ятому 
семестрі внесено результат 
оцінювання за шкалою ЗВО 
«звільнено» без наявних підстав 
(нормативно-розпорядчі документи 
щодо звільнення Кулешової К. О. 
від занять відсутні, відповідна медична 
документація здобувачем до 
Університету не надавалась). Разом з 
тим, у першому та другому роках 
навчання (1-4 семестри) здобувачка зі 
згаданої дисципліни оцінена була (1 
семестр -  60 балів, 2-4 семестри -  100 
балів зі 100 можливих), незважаючи на 
те, що робочою навчальною 
програмою дисципліни «Фізичне 
виховання» не передбачено нормативів 
для оцінювання рівня фізичної 
підготовленості здобувачів вищої 
освіти за віковою групою, до якої
належить Кулешова К. О.____________ _________________________________ _____

1.2. Поінформувати Державну службу якості освіти України про фактичні 
заходи щодо усунення недоліків та порушень, виявлених під час згаданої 
перевірки, до 02 березня 2021 року.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника 
відділу контролю за наданням освіти дорослим департаменту контролю у сфері 
вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих Державної служби якості 
освіти України НОСОВУ С. А.

Г олова Руслан ГУ РАК


