
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Національний технічний університет "Дніпровська
політехніка"

Освітня програма 31991 Інформаційні системи та технології

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології

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

12.03.2021 р. Справа № 0030/АС-21

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 12 "Інформаційні
технології" у складі:

Савенко Олег Станіславович – головуючий,

Беседовський Олексій Миколайович,

Чумаченко Дмитро Ігорович,

Турбал Юрій Васильович,

Рубін Едуард Юхимович,

Роскладка Андрій Анатолійович,

Ролік Олександр Іванович,

Приходько Сергій Борисович,

Потій Олександр Володимирович,

Любченко Віра Вікторівна,

Левківський Вадим Валерійович,

Корченко Олександр Григорович,

Бурячок Володимир Леонідович,

Рак Тарас Євгенович,

за участі запрошених осіб:

відсутні,

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

Назва ЗВО Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 31991

Назва ОП Інформаційні системи та технології

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Cпеціальність 126 Інформаційні системи та технології

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 – 14, Проти – 0

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР
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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)

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям

не застосовується

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

не застосовується

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

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
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З метою забезпечення процедури визнання документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав,
наказом ректора № 2143-л від 25.11.2016 р. затверджено «Положення про створення комісії з визнання іноземних
документів про освіту».

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

За зверненням здобувача вищої освіти щодо необхідності врахування результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті, створюється комісія в межах кафедри (кафедр), факультету (факультетів) / інституту
(інститутів). Комісія розглядає представлені здобувачем вищої освіти результати навчання, отримані у неформальній
освіті. Комісія може здійснювати співбесіду із заявником або роботодавцем заявника (за наявності), звернутися до
фізичної чи юридичної особи, яка забезпечила формування певних результатів навчання за неформальною освітою.
Комісія приймає рішення щодо визнання результатів навчання, отриманих за неформальною освітою, та їх
позиціонування з урахуванням вимог стандарту вищої освіти за спеціальністю, ОП, за якою надаються освітні
послуги. За ОП «Інформаційні системи та технології» конкретних прикладів застосування процедури визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, не було - це визнано як здобувачами освіти, так і
викладачами і адміністративним персоналом НТУ ДП.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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)

Інформація про склад навчальних дисциплін вибіркового блоку для студентів факультету на 2021/2022 навчальний
рік знаходиться на окремій сторінці https://fit.nmu.org.ua/ua/vyb.php, проте прямого посилання на силабуси ОП з неї
немає.

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

При реалізації освітньої програми студенти активно залучаються до виконання наукових досліджень під
керівництвом професорсько-викладацького складу випускової кафедри ІТКІ.

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

Зміст компонентів ОП спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» освітнього ступеня бакалавр щорічно
оновлюється.

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

Для реалізації освітніх та наукових проєктів налагоджено прямі зв’язки з університетами-партнерами НТУ ДП:
Університет Еслінгену, Університет Ройтлінгену, Університет Кобленц-Ланлау, Бранденбурзький технологічний
університет та Фрайберзька гірнича академія (Німеччина), Університ Хаену (Іспанія), Університет Леобену (Австрія),
Чанкири Каратекін Університет (Туреччина), Вроцлавська політехніка (Польща), Вільнюський технічний університет
ім. Гедимінаса (Литва). Викладачі випускової кафедри беруть активну участь у міжнародних стажуваннях. Проте
жодний студент ОП спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» так і не зміг стати учасником програм
академічної мобільності, хоча участь у відповідних конкурсах здобувачі брали.

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

Рівень відповідності (експертна група)
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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

не застосовується

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

не застосовується

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

Вирішення конфліктних ситуацій регулюється «Положенням про порядок застосування заходів з врегулювання
конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб»
(https://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/Settlement%20of%20conflicts%20of%20interest.pdf ),
«Положенням про порядок застосування заходів з врегулювання конфліктів та спорів (суперечок) у діяльності
співробітників та студентів»
(https://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/Conflicts%20and%20disputes.pdf ), «Антикорупційною
програмою» (https://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/Anti-corruption%20program%202019_1.pdf ),
«Положенням щодо протидії булінгу (цькуванню)»
(https://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/Bullying%20counteraction.pdf ).

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

ЗВО перевіряє курсові та магістерські роботи на антиплагіат за допомогою програмного забезпечення
StrikePlagiarism.

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

Провідні ІТ-компанії міста та Дніпровський ІТ-кластер безпосередньо залучені до організації та реалізації освітнього
процесу. Представники компаній SYSTEMS та SoftServe є членами робочої групи з розробки даної ОП.
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6.4 Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців

Значна частина викладачів, що забезпечують ОП, є викладачами-практиками, які поєднують академічну діяльність у
ЗВО з практичною професійною діяльністю на підприємствах. Цей факт було підтверджено під час спілкування з
фокус-групами, наприклад, щодо професорів Гнатушенко В.В. та Цвіркуна Л.І., доцентів Гаркуші І.М. та Сергєєвої
К.Л. Під час зустрічі із експертною групою роботодавці не підтвердили наявність системного залучення їх до
аудиторних занять.

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

Аналіз, проведений ЕГ, свідчить про постійне підвищення кваліфікації викладачами. Зокрема закордонні стажування
пройшли доцент Н.П. Уланова (програма міжнародної академічної мобільності та підвищення кваліфікації
викладачів і науковців на базі MRC Sp. z o. o., Польща), доцент В.О. Лапіна (Асоціація «Євразійський Союз
академічної мобільності і міжнародного співробітництва», Чехія), доцент Ю.В. Макєшина (освітній проєкту «The
innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice», Польща), професор
Т.Ю. Введенська (Канський університет, Франція як учасник програми з академічної мобільності Еразмус). Професор
В.В. Гнатушенко пройшов інтенсивний навчальний курс "TECH SUMMER FOR TEACHERS" від компанії SoftServe.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Потребують вдосконалення заходи щодо індивідуальних консультацій менторів від ІТ-компаній з викладачами
кафедри, спрямовані на удосконалення практично-технологічної складової відповідного курсу. Значна кількість
викладачів пройшли підвищення кваліфікації з напряму "педагогічної майстерності викладача вищої школи" із
залученням до викладання фахівців Бердянського державного педагогічного університету.

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

У звіті ЕГ відзначено, що популярністю у студентів користуються івент-центр "CoLibry", електронний каталог (містить
понад 696000 електронних записів), культурно-мовні освітні центри, бізнес-інкубатор, on-line навчальне середовище.

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

Слід відзначити наявність у корпусах ЗВО окремих спеціально обладнаних санітарних приміщень та пандусів.

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

Питання з доступних для аналізу ЕГ анкет ОП охоплюють не всіх стейкхолдерів, а тому потребує незначної корекції
система опитувань.

Сторінка 7



Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

Обґрунтування ГЕР

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

Слід відзначити як позитивну практику наявність та виконання низки положень, зокрема, «Положення про гаранта
освітньої програми Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (https://shly.link/tNkM0);
«Положення про раду із забезпечення якості освітньої діяльності Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка» (https://shly.link/5hSJM) та ін.

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

Здобувачі вищої освіти 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.

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

Усі здобувачі ОП проходять проєктно-технологічну практику на знаних підприємствах м. Дніпро (про це також
свідчать угоди про співробітництво). Задля забезпечення високої якості ОП провідні роботодавці як партнери
випускової кафедри ІТКІ беруть активну участь у покращенні матеріально-технічної бази кафедри. Потребує
удосконалення процедура обговорення ОП на основі надання стейкхолдерам-роботодавцям можливості публічно
оприлюднювати свої пропозиції та брати участь у конкурентній дискусії з іншими роботодавцями щодо їх доцільності.

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

На рівні НТУ ДП практика взаємодії з випускниками вже давно стала традиційною. Активно діє громадське
об'єднання «Асоціація випускників Національного гірничого університету», зокрема у таких напрямках, як «ведення
інформаційної бази даних випускників ЗВО, забезпечення зв'язку з випускниками, проведення різного роду
опитувань, анкетувань, співбесід».

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

Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти НТУ "ДП" має потужну інституційну основу та складається з
розвиненої інфраструктури спеціалізованих підрозділів, що розділяють відповідальність за своїми напрямками
роботи та ефективно взаємодіють між собою та випусковими кафедрами. Завдяки укладанню прямих угод про
співробітництво (додані в систему НА за запитом ЕГ) з низкою установ IT-профілю практична підготовка здобувачів
ОП збалансована 4-ма видами зростаючих за складністю практик на кожному курсі бакалаврату. Відповідність
системи внутрішнього забезпечення якості НТУ «ДП» незалежно підтверджено сертифікатом на «Систему
управління якістю» від Дніпропетровського регіонального державного науково-технічного центру стандартизації,
метрології та сертифікації» ДП «Дніпростандартметрологія» («UA.8O073.QMS.286-19, дійсний до 26.06.2022 р.).

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

1. Зауваження та пропозиції, що надходять в результаті акредитацій беруться до уваги віділом внутрішнього
забезпечення якості.

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

Наявні ознаки культури якості як інституційно організованої системи, що передбачає чіткий розподіл
відповідальності / обов'язків між структурними підрозділами ЗВО.

Критерій 9. Прозорість та публічність
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Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

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

Основні внутрішні нормативно-правові акти, що визначають правила та процедури регулювання прав і обов’язків усіх
учасників освітнього процесу, знаходяться у відкритому доступі на офіційному сайті ЗВО. Вони є легкодоступними,
чіткими і зрозумілими.Чітко прописана концепція освітньої діяльності, права, обов'язки та повноваження посадових
осіб та структурних підрозділів.

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

Як позитивну практику слід відзначити тривалість та ретельність обговорення проектів ОП. Так, наразі відкритий до
обговорення проєкт ОП «Інформаційні системи та технології» на 2021 рік
https://www.nmu.org.ua/ua/study/eduprogdisc.php), процес обговорення триватиме до 01.03.2021 р.

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

Важливою особливістю ОП є те, що ЗВО забезпечує цілісний багаторівневий розподіл відповідальності та обов'язків
по оприлюдненню усіх аспектів освітньої діяльності за ОП.

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
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
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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

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1. Розглянути можливість запровадження процедури обговорення з роботодавцями та вдосконалення змісту практик.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
1. Розробити заходи щодо підвищення активності здобувачів освіти щодо можливостей академічної мобільності. 2.
Запровадити практику викладання дисциплін англійською мовою, або спілкування на фахових дисциплінах
англійською мовою зі здобувачами.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
1. Доцільним є подальше вдосконалення системи об'єктивності екзаменаторів при проведенні контрольних заходів. 2.
Забезпечити публічність кваліфікаційних робіт здобувачів.

Критерій 6. Людські ресурси
1. Слід вдосконалювати систему співпраці менторів від ІТ-компаній та НПП кафедри щодо оновлення змісту фахових
освітніх компонент та їх системного залучення до навчального процесу.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
1. Системно оновлювати та підтримувати в актуальному стані навчальні лабораторіїї кафедри.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1. До наступного перегляду освітньої програми залучити випускників даної ОП.

Критерій 9. Прозорість та публічність
1. Забезпечити у повному доступі та постіно оновлювати інформацію щодо реалізації ОП, а саме інформацію про всі
ОК, відповідність викладачів та їх досягнення. 2. Здійснювати публічне оприлюднення висловлених зауважень та
пропозицій стейкхолдерів щодо змісту ОП.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Самовідвід_Удовик.PDF nubK5/aFloOyD+zPfpMkfGlD1GpkBSG44m1lY9Gm+
F0=
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***

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
ГЕР так, як його викладено вище.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

Савенко Олег Станіславович
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