
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Державний університет телекомунікацій

Освітня програма 43025 Підприємництво та фінанси

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

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

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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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Державний університет телекомунікацій

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 43025

Назва ОП Підприємництво та фінанси

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Ковальська Любов Леонідівна, Завалій Тетяна Олександрівна,
Охріменко Ігор Віталійович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 16.09.2021 р. – 18.09.2021 р.

3. Посилання на документи, які підлягають оприлюдненню закладом вищої освіти на своєму
вебсайті

Відомості про самооцінювання ОП http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2092_59044437.pdf

Програма візиту експертної групи http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2092_79956778.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітня програма «Підприємництво та фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” в Державному університеті телекомунікацій у обсязі 90 кредитів
ЄКТС розроблена у відповідності зі Стандартом вищої освіти України та законодавством України в сфері вищої
освіти групою розробки, до якої входять представники університету. Цілі даної ОП та її фокус відповідають стратегії
та пріоритетам розвитку ДУТ. Освітня програма була розроблена протягом 2016-2019 рр., що свідчить про досить
ретельні підходи до її змісту та характеристик. Введена в дію у 2020 р., ОП ґрунтується на стандарті спеціальності
076, враховує потреби основних стейкхолдерів і має яскраво виражений галузевий аспект, який орієнтований на ІТ-
сферу. У 2021 році ОП було переглянуто та оновлено з урахуванням пропозицій роботодавців та здобувачів вищої
освіти. Під час проведення акредитаційної експертизи Державний університет телекомунікацій проявив відкритість
та бажання вдосконалювати і розвивати дану освітню програму. Її обсяг, а також окремих її освітніх компонентів
відповідає нормативним вимогам законодавства для освітнього ступеня «Магістр». Правила прийому на навчання
за даною освітньої програмою є чіткими, зрозумілими та оприлюдненими на офіційній інтернет-сторінці закладу.
Кадровий склад, що забезпечує реалізацію освітньої програми є достатньо професійним, відповідає усім
формальним вимогам, використовує сучасне матеріально-технічне забезпечення, володіє системою дистанційного
навчання Moodle та підтримує стандарти культури академічної доброчесності. Форми та прийоми навчання, а також
застосовуваний методичний інструментарій дають можливість досягти задекларованих цілей та програмних
результатів освітньої програми. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання є чіткими, зрозумілими та
належним чином доводяться до відома здобувачів. Освітнє середовище є безпечним для здоров’я та життя,
задовольняє основні потреби студентів та науково-педагогічних працівників. В університеті існують чіткі та
зрозумілі, а також відповідним чином врегульовані документами локального нормотворення правила і процедури,
що визначають права та обов’язки як студентів, так і викладачів. В процесі проведення акредитаційної експертизи
було встановлено, що дана освітня програма та її функціонування загалом відповідають усім критеріям, визначеним
Додатком до Положення про акредитацію освітніх програм. Університет та працівники, що відповідають за
реалізацію освітньої програми мають чітке бачення її подальшого розвитку. Експертною групою було підготовлено
рекомендації, які б дозволили усунути слабкі сторони, виявлені в процесі вивчення ОП, які, разом з тим, не можуть
розглядатися з позицій суттєвого впливу на загальну оцінку даної ОП.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Сильними сторонами даної освітньої програми є чіткий зв'язок цілей ОП з місією та стратегією ЗВО; зацікавленість
роботодавців у випускниках; яскраво виражений галузевий аспект; регулярні анкетування стейкхолдерів та
формування на основі їх запитів цілей і результатів ОП; використання досвіду аналогічних закордонних ОП.
Державний університет телекомунікацій характеризується прозорістю та публічністю основних нормативно-
правових документів, що регламентують діяльність ЗВО та його структурних підрозділів, а також процедур, що
забезпечують та регулюють освітній процес в ЗВО і на ОП. Форми та методи навчання і викладання відповідають
принципам студентоцентрованості. Регулярно здійснюється моніторинг та оцінка ефективності ОП, вивчаються
шляхи та способи її удосконалення. Частина дисциплін викладається англійською мовою. На освітній програмі
створені умови для розвитку необхідних для господарської практики компетентностей та наукової роботи здобувачів
через участь у наукових гуртках. Науково-педагогічні працівники мають відповідний нормативними вимогам
науковий рівень та стажування на виробництві. Студентське самоврядування має високий рівень комунікації із
керівництвом інституту та університету для оперативного реагування на запити здобувачів та вирішення існуючих
проблем. В університеті приділяється увага питанням навчання осіб з особливими умовами та є відповідна
матеріально-технічна база для цього (пандуси, вбиральня). Розроблена політика та запроваджені процедури щодо
вирішення конфліктних ситуацій, надання соціальної підтримки здобувачам вищої освіти. Заклад має ефективні
системи заходів дотримання академічної доброчесності та протидії неправомірним діям учасників освітнього
процесу.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

До слабких сторін можна віднести заяви роботодавців про недостатнє забезпечення їхнього попиту на відповідних
фахівців, що вимагає посилення роботи ЗВО в напрямі забезпечення зв’язку між здобувачами та роботодавцями.
Зокрема, рекомендується створення Ради роботодавців чи іншого представницького органу при університеті, з
метою конкретизації для здобувачів напрямів та місць їх подальшого працевлаштування; влаштовувати ярмарки
професій; проводити екскурсії та виїзні заняття на виробництві. На ОП спостерігається незначна кількість
здобувачів, яка не дозволяє повноцінно реалізувати їхнє право вільного вибору дисциплін, враховуючи встановлені
ЗВО обмеження щодо мінімального наповнення групи. Тому рекомендується більш глибоко вивчити причини
небажання випускників бакалаврату продовжувати своє навчання в магістратурі. Також, якщо брати до уваги той
факт, що абсолютна більшість випускників іде працювати на виробництво, ЕГ вважає, що науково-педагогічну
практику доцільно замінити виробничою чи науково-виробничою. Перевірку на плагіат проходять лише випускні
магістерські роботи. Експертна група рекомендує розширення переліку студентських робіт за якими здійснюється
перевірка на плагіат, що підвищить якість та рівень освітнього процесу на даній освітній програмі. До слабких сторін
можна віднести і той факт, що до цього часу не затверджено документ, який регламентує вирішення конфліктних
ситуацій. Рекомендується його затвердити, або внести відповідні норми до інших документів, які б могли
регламентувати питання вирішення конфліктних ситуацій. В межах ОП практика перезарахування результатів
навчання, отриманих в інших закладах освіти та в неформальній освіті, відсутня, й однією з причин такої ситуації,
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на думку ЕГ, може бути недостатній рівень поінформованості студентів щодо подібних можливостей, про що
свідчить інтерв’ювання зі здобувачами освіти. ЕГ рекомендує сприяти вищому рівню поінформованості всіх
учасників освітнього процесу щодо можливостей перезарахування результатів навчання, отриманих у інших
закладах освіти та в неформальній освіті. Також ЕГ рекомендує керівництву Державного університету
телекомунікацій сприяти реалізації подібних можливостей. Спостерігається відсутність активності в реалізації
міжнародної академічної мобільності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічного персоналу. Рекомендується
активізувати та підвищити результативність інтернаціоналізації освітнього процесу на рівні здобувачів вищої освіти
та науково-педагогічного персоналу. Недостатній рівень залучення професіоналів-практиків, представників
роботодавців до проведення аудиторних занять. Пропонується розширити залучення кола професіоналів-практиків,
представників роботодавців до аудиторних занять на даній ОП.

III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Освітня програма «Підприємництво та фінанси» має чітко сформульовані цілі, які полягають у підготовці
висококваліфікованих фахівців з підприємництва, які володіють критичним мисленням та практичними навиками
дослідження, а також набором особистих якостей і компетенцій у галузі підприємництва та фінансового
забезпечення його суб’єктів для подальшої професійної діяльності. Особливості даної ОП полягають у її спрямуванні
на підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці за рахунок поєднання компетентностей,
передбачених стандартом зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з поглибленим
вивченням фінансової складової ведення підприємницької діяльності. До унікальностей ОП можна віднести і
галузеву спрямованість ЗВО, внаслідок якої значна кількість професійних компетентностей здобуваються в
поєднанні з підвищеним рівнем знань у сфері ІТ-технологій. Цілі ОП відповідають місії та стратегії ЗВО,
відображених у Стратегії розвитку ДУТ на період 2020-2025 рр.
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_11377077.pdf). Зокрема, місією ЗВО є реалізація суспільної ролі університету
у розбудові держави через якісну освіту, наукові дослідження, розвиток творчої особистості з креативним
мисленням, що цілком узгоджується з цілями ОП. В перспективах розвитку ЗВО передбачено удосконалення даної
та інших ОП в напрямку збільшення кількості ОК, які викладаються іноземною мовою.

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

Цілі освітньої програми та програмні результати навчання достатнім чином визначаються з урахуванням позицій та
потреб заінтересованих сторін. Це було підтверджено як зустрічами на фокус-групах, так і документами ЗВО, що
містять інформацію про алгоритми і результати обговорення ОП із відповідними стейкхолдерами. Зокрема,
інтереси роботодавців при визначенні цілей ОП представляли ТОВ «М.Е.ДОК», ТОВ «ПРОКОМ» та ТОВ «ЮФК
«МЕНТОР». За спільної роботи представників роботодавців та академічної спільноти деякі ОК вибіркового блоку
було запропоновано внести до обов’язкового циклу, наприклад, дисципліну «Ринок фінансових послуг», а також
було додано нові дисципліни – «Стратегічне партнерство у бізнесі» та «Фінансова політика підприємства». Дані
дисципліни дозволили сформувати наступні програмні результати навчання ПРН1, ПРН2, ПРН3, ПРН4, ПРН5,
ПРН8, ПРН9,ПРН10 та ПРН12. Окремо серед стейкхолдерів варто відмітити Спілку автоматизаторів бізнесу з якою
ЗВО має давні і тісні зв’язки. Вона надала рекомендації щодо спеціальних компетенцій випускників -
http://www.dut.edu.ua/ua/1893-partneri-kafedri-kafedra-pidpriemnictva-torgivli-ta-birzhovoi-diyalnosti. Що стосується
здобувачів вищої освіти, то вони залучались до обговорення ОП через членство в Координаційній раді по оцінці
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ДУТ. В результаті було враховано наступну пропозицію щодо ПРН -
розвиток спеціальної компетентності, пов’язаної із здатністю до комунікації іноземною мовою за професійним
спрямуванням. Здобувачі також залучаються до поліпшення ОП через щорічне опитування -
http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-
osvitnoi-diyalnosti, в результаті якого надходять пропозиції, які після аналізу та обговорень можуть бути враховані в
ОП.

Сторінка 4



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.

Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій розвитку
спеціальності та ринку праці. Так, ОП відповідає запитам щодо підготовки висококваліфікованих спеціалістів з
підприємництва та фінансів для потреб як бізнесу, так і державних установ. Кафедрою здійснюється постійне
відслідковування вакансій на ринку праці та кваліфікаційних вимог до них, визначених роботодавцями. Зокрема, в
результаті такої роботи та на основі спілкування з роботодавцями, були визначені програмні результати навчання,
що формуються наступними дисциплінами: «Бізнес-діагностика», «Стратегічне планування у підприємництві»,
«Фінансова санація і банкрутство ІТ-підприємств», які передбачають використання програмного забезпечення
M.E.Doc та BAS ERP. Також, під час фокус-групи з випускниками було виявлено, що значну частину інформації про
ринок праці до групи забезпечення ОП надходить саме від них, що успішно використовується в процесі
удосконалення ОП При визначенні цілей та програмних результатів навчання було враховано галузевий та
регіональний контекст, що проявився шляхом визначення загальних тенденцій розвитку підприємництва та
фінансової діяльності в м. Києві та Київській області, зокрема пропозиції представників провідних підприємств, з
якими ведеться співпраця - ТОВ «М.Е.ДОК», ТОВ «ПРОКОМ», ТОВ «ЮФК «МЕНТОР». Внаслідок врахування
бачення цих підприємств, підготовку майбутніх фахівців було спрямовано на започаткування та ведення власного
бізнесу, розробку бізнес-проєктів та бізнес-планів, генерування стартапів та ін. Також, галузевий аспект знаходить
свій прояв в тому, що багато випускників працевлаштовуються саме в підприємствах ІТ-сфери, що зумовлює
поглиблене вивчення даної галузі та освоєння відповідних компетентностей. Що стосується досвіду аналогічних
іноземних освітніх програм, то при розробці ОП було використано іноземний досвід реалізації програм підготовки
магістрів підприємництва в Польщі (https://vizja.pl/en/specjalizacja/finanse-i-handel-miedzynarodowy/;
https://en.wspa.pl/management-graduate-program/). Викладачі, що викладають на даній освітній програмі, мають
досвід міжнародних стажувань, що позитивно впливає на формування цілей та програмних результатів ОП.

4. Освітня програма дозволяє 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 повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

Освітня програма розроблена згідно стандарту вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Це досягається відповідним переліком
компонент освітньої програми, логічною послідовністю вивчення дисциплін, зв’язком компетентностей і
програмних результатів навчання, формами та методами освітнього процесу. Підтвердженням цьому є структурно-
логічна схема освітніх компонент, матриця відповідності програмних компетентностей обов’язковим компонентам
освітньої програми, матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними обов’язковими
компонентами освітньої програми. Отже, дана освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених
у стандарті вищої освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Сильними сторонами є чіткий зв'язок цілей освітньої програми з місією та стратегією Державного університету
телекомунікацій; зацікавленість роботодавців у випускниках; добре виражений галузевий аспект; постійний зв'язок
між усіма стейкхолдерами та формування на основі їхнього бачення напрямів розвитку ОП; використання досвіду
закордонних освітніх програм.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

Слабкими сторонами можна вважати той факт, що при спілкуванні з роботодавцями, останні заявили про
недостатнє забезпечення їхнього попиту на відповідних фахівців, що вимагає посилення роботи ЗВО в напрямі
забезпечення зв’язку між здобувачами та роботодавцями. Зокрема, рекомендується створення Ради роботодавців чи
іншого представницького органу при університеті, з метою конкретизації для здобувачів напрямів та місць їх
подальшого працевлаштування; влаштовувати ярмарки професій; проводити екскурсії та виїзні заняття на
виробництві.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

В результаті проведеної роботи можна зробити висновок, що загалом є відповідність даної ОП за критерієм 1. Цілі
ОП є чіткими і відповідають місії та стратегії ЗВО. Визначення цілей відбувалося з врахуванням інтересів
стейкхолдерів, на що вказує використання їхніх рекомендацій. ОП розвивається в руслі тенденцій розвитку
спеціальності, про що свідчить перелік освітніх компонент, які до неї включені. Галузевий аспект достатньо
виражений, усі дисципліни сфокусовані на ІТ-сфері. ОП дозволяє досягти програмних результатів навчання,
визначених стандартом, на що вказують відповідні матриці, а також відгуки роботодавців. Що стосується слабких
сторін, то, на наш погляд, вони не є визначальними, оскільки рівень підготовки здобувачів роботодавців
задовольняє, а можливість безпосередньо впливати на працевлаштування кожного конкретного здобувача, лежить
за межами повноважень ЗВО. Враховуючи наведені вище факти і докази, ЕГ вважає, що відповідність ОП за
критерієм 1 відповідає рівню В.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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).

Обсяг освітньо-професійної програми “Підприємництво та фінанси” за спеціальністю 076 “Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність” галузі 07 “Управління та адміністрування” за другим (магістерським) рівнем вищої
освіти становить 90 кредитів ЄКТС, що відповідає ст.5 ЗУ “Про вищу освіту” та Стандарту вищої освіти України за
спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, затвердженого наказом МОН України. Обсяг
вибіркових ОК становить 33 % від загального обсягу (30 кредитів), що відповідає ст. 62 ЗУ “Про вищу освіту”.

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

Зміст освітньої програми має чітку структуру - загальні та спеціальні компетентності логічно поєднані в єдиний
комплекс знань та умінь. Усі програмні результати навчання, визначені стандартом, забезпечено обов’язковими
освітніми компонентами. Структурно-логічна схема, наведена в освітній програмі, дає можливість добре
прослідкувати взаємозв'язки між освітніми компонентами. Матриці «результати-компетентності» та «компоненти-
результати» подані коректно. Освітня програма є структурованою та збалансованою щодо загального часу навчання
як за семестрами, так і за роками навчання. Таким чином, освітні компоненти, включені до освітньої програми,
дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання.

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

Зміст освітньої програми в цілому відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності. Він дає
можливість сформувати компетентності, що задовольняють потреби сфери підприємництва. Предметом вивчення в
межах даної ОП є діяльність підприємницьких структур та її фінансова складова. Зміст ОП відповідає теоретичному
змісту предметної області, що знаходить свій прояв у вивченні теоретико-методологічних, науково-методичних та
прикладних засад підприємницької діяльності. Робочі навчальні програми містять усю необхідну інформацію,
оволодіння якою відповідає потребам, що нині ставляться до фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності. Зміст ОП відповідає методам і технологіям, якими має володіти здобувач, зокрема, системою
інноваційних методів з використанням ІТ-технологій, професійних методик та технологій управління
підприємницькими структурами. ОП не є міждисциплінарною, проте містить елементи міждисциплінарності,
зокрема щодо поглибленого вивчення фінансового аспекту підприємництва. Цей момент достатньою мірою є
обґрунтованим і відповідає вимогам господарської практики.

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

Процедура формування індивідуальної освітньої траєкторії регламентується Положенням про формування
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти у ДУТ
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(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_96193022.pdf), Положенням про організацію освітнього процесу в ДУТ
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf), Положенням про порядок організації права на академічну
мобільність (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.pdf), Положенням про порядок та умови обрання
студентами вибіркових дисциплін у ДУТ (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_36805222.pdf). Даними
документами передбачено складання здобувачем власного індивідуального навчального плану, який забезпечує
підготовку здобувача в межах його інтересів, надання можливості набуття soft та hard skills. Процедурі вибору
здобувачами освітніх компонент передує їх ознайомлення із порядком, термінами, особливостями запису на
вивчення навчальних дисциплін, запропонованих у Каталозі освітніх компонентів вільного вибору студентами
http://www.dut.edu.ua/ua/2080-katalog-osvitnih-komponentiv-vilnogo-viboru-studentami-navchannya .Сукупність
обов’язкових дисциплін забезпечують нормативну складову ОП, а обсяг освітніх компонент за вибором становить не
менше 25% (30 кредитів) загального обсягу ОП. В результаті роботи ЕГ було встановлено, що здобувачі належним
чином проінформовані про алгоритм вибору та ознайомлені з місцем розташування інформації про вибіркові
дисципліни. Процедура вибору є дієвою та ефективною, що підтверджується спілкуванням на фокус-групах як зі
здобувачами, так і з випускниками. Формування індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується і за рахунок
обрання певних сертифікованих курсів для формування додаткових професійних компетентностей; обрання місця
проходження практики; обрання теми кваліфікаційної роботи та наукового керівника; реалізацію права здобувачів
на академічну мобільність за такими формами: навчання за програмами академічної мобільності; мовне
стажування; наукове стажування. Можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів
забезпечується і такими інструментами як встановлення індивідуального графіка навчання, можливість здобувачів
зараховувати результати навчання, отримані в неформальній та інформальній освіті.

5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

ОП і навчальним планом передбачено такі види практичної підготовки: за всіма дисциплінами циклу професійної
та практичної підготовки більше 50 % навчального часу відведено на практичні заняття; науково-педагогічна та
переддипломна практики (по 9 кредитів кожна). Обидва види практик є обов’язковими освітніми компонентами
ОП. Методичне та організаційне забезпечення процесу проходження практики забезпечується Положенням про
проведення практики у ДУТ, (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_62327642.pdf). Практична підготовка в межах
даної ОП дозволяє сформувати такі компетентності як прийняття самостійних рішень в реальних ринкових умовах;
опанування сучасних методів та інструментарію у сфері підприємництва; застосування отриманих теоретичних
знань в умовах господарської практики. Зустрічі з роботодавцями засвідчили проходження здобувачами практики
та загальну задоволеність роботодавців практикантами. Проходження практики здійснюється на підприємствах з
якими ЗВО має тривалу та ефективну співпрацю. Практична підготовка проводиться під керівництвом викладача
кафедри та працівника підприємства. Спілкування ЕГ зі здобувачами показало задоволеність здобувачів умовами за
змістом практик, а також практичною підготовкою на ОП в цілому. Таким чином, можна зробити висновок про
забезпечення практичною підготовкою на ОП здобуття компетентностей, необхідних для подальшої професійної
діяльності.

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

Освітньо-професійна програма «Підприємництво та фінанси» для другого (магістерського) рівня вищої освіти за
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дає можливість випускникам набути таких
соціальних навичок (soft skills), як здатність до адаптації та дії в новій ситуації; вміння виявляти, ставити та
вирішувати проблеми; здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; фахову англомовну комунікацію;
навички лідерства і делегування повноважень. ОК професійного блоку також розвивають такі соціальні навички як
стратегічне мислення, ініціативність, креативність, стресостійкість. Окремо слід відзначити такі ОК як «Стратегічне
партнерство в бізнесі» та «Організація проведення наукових досліджень», які повністю належать до дисциплін,
формуючих soft skills. В результаті роботи ЕГ було виявлено, що викладачі використовують методики формування
soft skills у студентів, як під час проведення аудиторних занять, так і в позанавчальний час. Зокрема, на кафедрі
працює студентський науковий гурток, участь в якому дозволяє розвивати навики презентації, комунікації та роботі
у групі. Soft skills формуються і участю студентів у різних загальноуніверситетських заходах. Навички працювати в
команді формуються також через участь в студентському самоврядуванні. Проте, варто зазначити, що незважаючи
на достатні умови для розвитку soft skills, під час фокус-групи зі здобувачами, деякі із них вели себе досить інертно,
слабо проявляючи комунікативні та інші навики.

7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

Професійний стандарт для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» відсутній. У зв’язку
з цим для визначення компетентностей та результатів навчання за ОП орієнтиром для ЗВО є Національна рамка
кваліфікацій.
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8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

Відповідно до Стандарту вищої освіти України для здобуття ОС «Магістр» загальна кількість кредитів становить 90.
Річний обсяг навчального навантаження – 60 кредитів ЄКТС. Обсяг 1 кредиту ЄКТС становить 30 годин. Відповідно
до Положення про організацію освітнього процесу у ДУТ (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf)
тривалість теоретичного навчання обов’язкових освітніх компонентів, семестрового контролю та виконання
самостійної роботи складає 40 тижнів на рік. Тижневе аудиторне навантаження для здобувача денної форми
навчання становить 24 год на тиждень. Кількість освітніх компонентів, що планується для вивчення у одному
навчальному році не перевищує 16, а сумарна кількість екзаменів та заліків за семестр не перевищує восьми. Аналіз
окремих освітніх компонентів показав рівномірний розподіл обсягу фактичного навантаження здобувачів.
Аудиторні години рівномірно розподілені між лекційними та практичними заняттями. Обсяг самостійної роботи з
дисципліни регламентує навчальний план і він має становити не більш як 2/3 загального обсягу навчального часу.
Час, відведений на самостійну роботу відповідає цій вимозі, що свідчить про адекватне навантаження здобувачів.
Кількість кредитів за роками розподілена рівномірно. Зустріч зі здобувачами засвідчила, що їм вистачає часу на
виконання самостійної роботи, а рівень навчального навантаження є достатній. Рівень навантаження здобувачів
встановлюється також за допомогою опитування, результати якого показали, що ступінь задоволеності тижневим
навантаженням та розкладом занять є високим. Викликає певні сумніви раціональність встановлення аудиторного
навантаження в 24 год на тиждень при загальній практиці у 18 год.

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

Підготовка здобувачів за дуальною формою освіти не здійснюється, проте ОП «Підприємництво та фінанси» може
бути адаптована для здобуття вищої освіти за дуальною формою навчання відповідно до «Положенням про дуальну
форму здобуття вищої освіти у ДУТ» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_57217466.pdf). Представники ЗВО
відмітили, що розвиток дуальної освіти входить до планів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
стосовно удосконалення даної ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Сильними сторонами ОП у контексті критерію 2 є той факт, що ОП має чітку структуру, логічну та орієнтовану на
запити стейкхолдерів; формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача забезпечується використанням
широкого набору методичних інструментів; проходження виробничої практики відбувається у майбутніх
роботодавців з подальшим там працевлаштуванням.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.

До слабких сторін у контексті критерію 2 можна віднести незначну кількість здобувачів, яка не дозволяє повноцінно
реалізувати їхнє право вільного вибору дисциплін, враховуючи встановлені ЗВО обмеження щодо мінімального
наповнення групи. Тому рекомендується більш глибоко вивчити причини небажання випускників бакалаврату
продовжувати своє навчання в магістратурі. Також, якщо брати до уваги той факт, що абсолютна більшість
випускників іде працювати на виробництво, ЕГ вважає, що науково-педагогічну практику доцільно замінити
виробничою чи науково-виробничою.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.
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Структура та зміст освітньої програми відповідають вимогам критерію 2. Освітня програма сформована згідно
положень Закону України “Про вищу освіту” та Стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність», має логічні взаємозв'язки та дозволяє реалізувати визначені цілі та досягти
програмних результатів. Практична підготовка здійснюється в тісному взаємозв’язку з роботодавцями, багато з яких
є колишніми випускниками. Формування індивідуальної освітньої траєкторії в межах ОП дозволяє підготувати
висококваліфікованого фахівця. Соціальні навички здобувачі набувають на ОП у достатній мірі і з використанням
широкого методичного інструментарію. Вказані слабкі сторони, зокрема, незначна кількість здобувачів, яка не
дозволяє в повній мірі реалізувати принципи вибірковості можуть бути змінені в процесі функціонування ОП, а
тому не розглядаються з позицій невідповідності.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання:

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

ЕГ підтверджує, що на вебсторінці кафедри (Головна, Про університет, Структура університету, Кафедри, Кафедра
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Запрошуємо на навчання) через натискання «Записатись на вступ»
користувач офіційного сайту ДУТ може перейти на сторінку з інформацією про правила прийому, перелік
спеціальностей і конкурсних предметів для вступу, день відкритих дверей, який проводиться щоп’ятниці у вигляді
екскурсії університетом (http://www.dut.edu.ua/ua/vstup/form). Щодо правил прийому, то для вступників
магістратури актуальним є Додаток 1 (Перелік освітніх ступенів та спеціальностей за якими оголошується прийом на
навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання) та Додаток 2 (Строки прийому заяв та документів,
конкурсного відбору та зарахування на навчання). Детально перелік документів для реєстрації допуску до вступних
випробувань та поетапність усього процесу наведені на сайті (https://cutt.ly/rEooUBN). Інтерв’ювання зі здобувачами
підтвердило, що під час вступних випробувань у них не виникало труднощів щодо розуміння правил вступу та вони
не містили дискримінаційних ознак. ЕГ зазначає про високий рівень корисності контенту офіційного сайту
Державного університету телекомунікацій для вступників, зокрема корисність: 1) наведеного на сайті переліку
найпоширеніших питань (з відповідями), що можуть виникнути в потенційного вступника, у тому числі й до
магістратури (https://cutt.ly/eEoo1wJ); 2) спливаючого вікна «Додатковий набір до магістратури», за натисканням
якого переходимо безпосередньо на сторінку з інформацією про строки прийому заяв та документів додаткового
конкурсного відбору для здобуття вищої освіти ступеня магістра (https://cutt.ly/cEojzQu); 3) анкети вступника,
розташованої на сторінці кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, яка спрямована на встановлення
зворотного зв’язку з потенційними вступниками (https://cutt.ly/yEokgk3). ЕГ робить висновок, що правила прийому
на навчання за ОПП «Підприємництво та фінанси» є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних
положень та оприлюднені на офіційному сайті Державного університету телекомунікацій.

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

Факти, докази та їх аналіз: ЕГ підтверджує, що програми вступних випробувань розміщені на офіційному сайті
Державного університету телекомунікацій (Головна, Вступнику, Приймальна комісія), зокрема Програму фахового
вступного випробування зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для здобуття
другого (магістерського) рівня вищої освіти (на 2021 р.) можна знайти через таке посилання
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_424_28013587.pdf. Ця Програма містить загальні положення, зміст, що поділений
на розділи (Розділ 1. Теоретичні аспекти підприємництва, Розділ 2. Організація фінансової діяльності
підприємницьких структур), рекомендована література, критерії оцінювання та порядок проведення фахового
вступного випробування. Склад фахової екзаменаційної комісії визначається ректором Державного університету
телекомунікацій (закріплюється відповідним наказом), а її робота та порядок проведення регламентується
«Положенням про приймальну комісію» (https://cutt.ly/8EoyvyA). За словами гаранта, за вступної кампанії
основний акцент робиться на випускниках бакалаврату ДУТ, з якими попередньо проводиться відповідна робота з
підкресленням інформації щодо унікальності ОПП «Підприємництво та фінанси», а саме чіткої орієнтації на
організацію підприємницьких структур з огляду на їхню фінансову діяльність. ЕГ підсумовує, що Правила прийому
на навчання за ОПП «Підприємництво та фінанси», зокрема питання фахового вступного випробування,
враховують особливості самої програми (як за 2020 р. http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1803_26751739.pdf, так і за
2021 р. http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1803_87239138.pdf).

3. Визначені 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 послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

Доступність документів, що регулюють питання визнання результатів, отриманих у інших закладах освіти, для
учасників освітнього процесу забезпечується через оприлюднення нормативно закріплених положень на
офіційному сайті Державного університету телекомунікацій. Зокрема, ЕГ підтверджує, що на офіційному сайті у
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вільному доступі можна ознайомитися з: 1) Положенням про організацію освітнього процесу
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf) у редакції від 31.05.2021 р., у якому зокрема в Розділі 16
«Переведення й поновлення студентів» прописані особливості перезарахування результатів, можливість чого
розглядається директором Інституту як структурної одиниці ДУТ (деканом) чи відповідними кафедрами на основі
відповідної заяви від здобувача; 2) Положенням про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер
кредитів) у ДУТ (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf), де більш детально прописані питання
процедури перезарахування навчальних дисциплін, зарахування дисциплін вільного вибору, порядку визначення
академічної різниці та ліквідації академічної різниці, визнання результатів набутих у неформальній освіті,
оформлення необхідних документів; 3) Положенням про порядок організації права на академічну мобільність
учасників освітнього процесу ДУТ (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.pdf), у якому в Розділі 5
«Звітування та визнання результатів навчання» прописані особливості визнання результатів навчання, отриманих у
межах програм академічної мобільності. Про можливість перезарахування результатів навчання, отриманих у
інших закладах освіти, зазначає начальниця Відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації, яка
додає, що подібна практика в межах ОПП, що розглядається, наразі відсутня. Оскільки наразі подібної практики
визнання результатів, отриманих у інших закладах освіти (як українських, так і закордонних) поміж здобувачів цієї
ОПП не було, ЕГ рекомендує підвищувати рівень поінформованості студентів щодо подібних можливостей не тільки
через вільний доступ до вищеперерахованих нормативно закріплених положень, але й через роз’яснювальні бесіди
зі здобувачами освіти.

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Доступність документів, що регулюють питання визнання результатів, отриманих у неформальній освіті, для
учасників освітнього процесу забезпечується через оприлюднення нормативно закріплених положень на
офіційному сайті Державного університету телекомунікацій. Зокрема, ЕГ підтверджує, що на офіційному сайті у
вільному доступі можна ознайомитися з: 1) Положенням про неформальну та інформальну освіту ДУТ
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_89866048.pdf), у якому в пункті 4 «Визнання неформальної та інформальної
освіти учасників освітнього процесу» прописані особливості перезарахування вивчених навчальних дисциплін за
результатами неформальної освіти; 2) Положенням про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер
кредитів) у ДУТ (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf), де також прописані питання визнання
результатів набутих у неформальній освіті. Інтерв’ювання зі здобувачами освіти засвідчило їхній недостатній рівень
обізнаності щодо поняття неформальної освіти та можливості перезарахування результатів навчання, отриманих у
такій освіті. Хоча вони й зазначали про можливість отримання різних сертифікатів під час навчання, зокрема Єгор
Купрієнко (здобувач II курсу, деннної форми навчання) сказав, що вже має сертифікат Cisco. Забезпечення якісної
практичної складової освітнього процесу здійснюється завдяки тісному співробітництву кафедри з різними
компаніями, що передбачає видачу сертифікатів компаній-партнерів. Приклади подібних сертифікатів та перелік
компаній-партнерів можна побачити на сайті (https://cutt.ly/6EpMbCv), а також записатися на курси
(http://www.dut.edu.ua/ua/1494-sertifikovani-kursi). Оскільки наразі практики визнання результатів, отриманих у
неформальній освіти поміж здобувачів цієї ОПП не було, ЕГ рекомендує підвищувати рівень поінформованості
студентів щодо подібних можливостей.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

На рівні Державного університету телекомунікацій сформована прозора нормативна система, що регулює процеси
визнання результатів навчання, отриманих як в інших закладах освіти, так і в неформальній освіті. Ці положення,
як і правила вступу та програми фахових вступних випробувань розміщені у вільному доступі на офіційному сайті
університету, що уможливлює процес ознайомлення з ними не тільки учасниками освітнього процесу, але й тими,
хто цікавиться цією ОПП. На сайті використовуються різні інструменти для встановлення зв’язку з потенційними
вступниками, зокрема спливаюче вікно щодо додаткового набору до магістратури, анкета вступника, відповіді на
найпоширеніші питання вступників, можливість отримати консультацію за електронною поштою чи за номером
телефону. Позитивним, на думку ЕГ, є також можливість здобувачів освіти (звісно за бажанням) за результатами
успішно складеного сертифікаційного екзамену отримувати сертифікати компаній-партнерів (ТОВ «ПРОКОМ», ТОВ
«М.Е.ДОК»).

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.

Наразі в межах ОПП «Підприємництво та фінанси» практика перезарахування результатів навчання, отриманих в
інших закладах освіти та в неформальній освіті, відсутня, й однією з причин такої ситуації, на думку ЕГ, може бути
недостатній рівень поінформованості студентів щодо подібних можливостей, про що свідчить інтерв’ювання зі
здобувачами освіти. ЕГ рекомендує сприяти вищому рівню поінформованості всіх учасників освітнього процесу
щодо можливостей перезарахування результатів навчання, отриманих у інших закладах освіти та в неформальній
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освіті. Також ЕГ рекомендує керівництву Державного університету телекомунікацій сприяти реалізації подібних
можливостей.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила прийому на навчання до магістратури за ОПП «Підприємництво та фінанси» в Державному університеті
телекомунікацій не спричиняють труднощів щодо розуміння та не містять дискримінаційних ознак, про що свідчить
інтерв’ювання здобувачів освіти. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» розташована у вільному доступі на офіційному сайті університету
та її наповнення відповідає особливостям самої програми, спрямованої на вивчення основ організації
підприємницьких структур з огляду на їхню фінансову діяльність. Наразі в межах ОПП «Підприємництво та
фінанси» практика перезарахування результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти та в неформальній
освіті, відсутня. З приводу чого виникає необхідність підвищувати рівень поінформованості учасників освітнього
процесу та сприяти реалізації подібних можливостей із боку керівництва. Позитивними практиками є наповнення
сайту ДУТ інструментарієм, що має за мету встановлення контакту з потенційними вступниками, та можливості
здобувачів освіти отримувати сертифікати, що засвідчують факт проходження/прослуховування курсів від
компаній-партнерів (ТОВ «ПРОКОМ», ТОВ «М.Е.ДОК»). З огляду на наявність позитивних практик та моментів, що
мають бути опрацьованими на перспективу, ЕГ надає оцінку «B» за цим критерієм.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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.

У результаті опрацювання відомостей про самоаналіз та результатів спілкування зі стейкхолдерами (студентами 1 та
2 курсів; випускниками, представниками студентського самоврядування) було виявлено, що в процесі підготовки
здобувачів вищої освіти за ОП використовуються такі форми навчання: онлайн заняття (за умов наявності
карантинних обмежень), виконання індивідуальних завдань, практична підготовка, контрольні заходи, самостійна
робота та види занять: лекційні, практичні , семінарські, індивідуальні заняття, консультації, що передбачено у
Положенні про організацію освітнього процесу в ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf. У
освітньому процесі використовуються традиційні та інноваційні (інтерактивні) методи навчання: бізнес-кейси
ситуаційних завдань, тренінги, сертифіковані курси, програмне забезпечення, мультимедійні засоби. Обов’язковим
освітнім компонентом є науково-педагогічна (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_374_55902181.pdf) та
переддипломна (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_374_46825739.pdf) практики, метою яких є формування у
здобувачів загальних та спеціальних компетентностей а також програмних результатів навчання. Спілкування зі
стейкхолдерами (НПП, здобувачі, роботодавці, випускники) дало змогу констатувати, що їх думка була врахована
при перегляді ОП. НПП мають можливість вибору методів навчання та викладання, а здобувачі на вільний вибір
тем дослідження, наукової тематики магістерської роботи, баз практики, вільного вибору дисциплін. Враховуються
побажання студентів щодо удосконалення організації освітнього процесу та поліпшення якості освітніх послуг в
межах ОК (Аналіз бізнес-процесів ІТ підприємств, Бізнес-інновації, Бізнес-діагностика, Експертна оцінка товарів і
послуг, Міжнародна торгівля, Ризики підприємницької діяльності, Ринок фінансових послуг, Стратегічне
планування у підприємництві, Управління фінансовими інвестиціями та інноваційними проєктами, Фінансова
санація і банкрутство ІТ підприємства, Фінансовий контролінг) шляхом опитування на платформі Moodle
(http://dn.dut.edu.ua/course/index.php?categoryid=40). Зазначене вказує на дотримання принципів академічної
свободи, студентоцетризму та партнерських відносин зі стейкхолдерами. На увагу заслуговує факт високого рівня
задоволення здобувачами рівнем викладання ОК в межах ОП. За результатами опитування здобувачі
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_96519074.pdf) та випускники
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_519_73725130.pdf) задоволені отриманням практичних вмінь та навиків,
змістовністю викладення матеріалу, використанням інтерактивних методів навчання, рівнем організації самостійної
роботи, відповідністю ОК заявленій ОП та спеціальності в цілому.

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

У результаті онлайн опитування здобувачів вищої освіти та НПП було виявлено, що науково-педагогічні працівники
своєчасно надають інформацію щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв
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оцінювання в межах ОК. Таке інформування здійснюється двома шляхами: у вигляді усного донесення науково-
педагогічними працівниками до здобувачів вищої освіти на першому занятті; у вигляді навчально-методичного
забезпечення, як представлене силабусами та робочими програмами навчальних дисциплін, які оприлюднюються
на платформі Moodle (http://dn.dut.edu.ua/course/index.php?categoryid=40) та на сайті кафедри у вкладці методична
робота (http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=231) і навчальні дисципліни (http://www.dut.edu.ua/ua/321-
navchalni-disciplini-kafedra-pidpriemnictva-torgivli-ta-birzhovoi-diyalnosti). У процесі інтерв’ювання здобувачі вищої
освіти підтвердили наявність доступу до навчально-методичного забезпечення на даних платформах та їх практичне
застосування.

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

В процесі акредитаційної експертизи виявлено, що в освітній процес ОП імплементовано методи навчання, які
засновані на дослідженнях. Інтерв’ювання зі здобувачами вищої освіти, роботодавцями, науково-педагогічним
персоналом свідчило про поєднання аудиторних занять із отриманням конкретних практичних навиків, самостійної
роботи; виконання магістерської роботи відповідає рівню вищої освіти, спеціальності та цілям ОП і програмним
результатам навчання. Підтвердженням цього стала участь здобувачів у роботі наукових гуртків кафедри «Світ
товарознавства»; «IT-підприємець»; «Сучасні біржові технології» (http://www.dut.edu.ua/ua/325-robota-iz-
studentami- kafedra-pidpriemnictva-torgivli-ta-birzhovoi-diyalnosti), участі у І Міжнародній науково-практичній
конференції «Підприємницька, торговельна, біржова діяльність: тенденції, проблеми та перспективи розвитку» та
публікація тез доповідей (http://www.dut.edu.ua/uploads/n_8109_84535020.pdf), реалізації наукових тем кафедри:
«Механізм підтримки підприємництва в інформаційно-телекомунікаційній сфері» (номер державної реєстрації
0120U105369); «Забезпечення розвитку торговельної діяльності підприємств» (номер державної реєстрації
0120U105094); «Тенденції та перспективи розвитку біржової діяльності в Україні» (номер державної реєстрації
0120U105368). У 2020-2021 роках здобувачами вищої освіти опубліковано 7 наукових публікацій.

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

Результати онлайн опитування науково-педагогічних працівників засвідчило про щорічне оновлення змісту ОК на
основі сучасних наукових досягнень та наукових досліджень викладачів. Аналіз відомостей самоаналізу та онлайн
спілкування із НПП показало плановість проведення заходів щодо підвищення кваліфікації, проходження
сертифікованих курсів, участі у наукових заходах , тренінгах, форумах, конференціях, написанні навчальних
посібників, наукових публікацій у науко метричних базах даних SCOPUS та WoS та вітчизняних наукових виданнях.
Доц.Капелюшна Т.В. пройшла сертифікований курс «Оперативний контур прикладного рішення BAS ERP»,
свідоцтво №2010072785406 від 18.06.2020 р. (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_320_18686017.jpg); сертифікований
курс «Використання прикладного рішення 1С: Підприємство 8.3 «Бухгалтерія 8 для України»», 20.02.2020р.,
свідоцтво № 2010072866501 (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_320_39498126.jpg); сертифікований курс з
використання програми «M.E.Doc» №ДУТ/В 016 від 27.05.2020 р.
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_320_54841006.jpg); доц.Пильнова В.П. пройшла сертифікований курс з
використання програми «M.E.Doc» №ДУТ/В 016 від 27.05.2020 р.
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_320_85349318.jpg). Навчально-методичне забезпечення (силабуси та робочі
програми навчальних дисциплін) обговорюється, оновлюється та затверджується на засіданнях кафедри. За останні
п’ять років викладачами кафедри опубліковано більш як 100 наукових публікацій та тез конференцій, видано 28
підручників та навчальних посібників, 7 публікацій у науко метричних базах даних SCOPUS та WoS, опубліковано 3
монографії. Методичне забезпечення, у т.ч. силабуси та робочі програми дисциплін, регулярно оновлюються,
доповнюються та затверджуються на засіданнях кафедри, у т.ч. за участі представників роботодавців, здобувачів і
студентського самоврядування.

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

ЗВО сприяє інтернаціоналізації навчання та проведенню наукових досліджень. ЗВО є членом Міжнародного союзу
електрозв’язку, що дає змогу НПП приймати активну участь у проведенні щорічних міжнародних науково-
практичних семінарах. Під час інтерв’ювання викладачі повідомили, що у межах міжнародної співпраці в рамках
співпраці із МСЕ, вони є учасниками семінарів, конференцій, міжнародного стажування, публікацій. Викладачі
кафедри пройшли онлайн стажування у Brightstyle Import LP, Шотландія, за темою “Commodity exchanges in internal
trade” (www.dut.edu.ua/uploads/p_320_65431322.jpeg); стажування «Інноваційні освітні технології: європейський
досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління, м. Рига (Литва)
(www.dut.edu.ua/uploads/p_320_54157310.jpg), Міжнародного стажування у Будапешті, Угорщина. Society for
cultural and scientific progress in Central and Eastern Europe, Budapest. Certificate for participation in scientific and
professional Conference “Problems of Humanities and Social Sciences” (www.dut.edu.ua/uploads/p_320_14003181.jpg), є
учасниками Міжнародної-науково практичної конференції «Economic and culturological positioning of Ukraine in a
globalized world space», м. Кошице (Словаччина) (www.dut.edu.ua/uploads/p_320_79924213.jpg), Міжнародної
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конференції «Economy digitalization in a pandemic conditions: processes, strategies, technologies»
(www.dut.edu.ua/uploads/p_320_65047953.jpg), International Scientific Internship Program «Outstanding Personalities
Studying Experience and Professional Achievements for Forming a Successful Personality and Transforming of the World»
Dubai (www.dut.edu.ua/uploads/p_320_41205583.jpg), Міжнародної-науково практичної конференції «Problems of
Humanities and Social Sciences – 2019». Будапешт (Угорщина) (www.dut.edu.ua/uploads/p_320_49005144.jpg). НПП
кафедри мають публікації наукових статей у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science. (7 од. за
останні п’ять років). Викладачі кафедри здійснюють викладання окремих ОК на іноземній мові (Бізнес інновації
(StartUp Innovative), Ризики підприємницької діяльності (Risks of Enterpreneurial Activity), що полегшує процес
працевлаштування здобувачів вищої освіти на робочих місцях, про що підтвердили представники фокус-групи
роботодавців. Студенти підтвердили актуальність та необхідність викладання ОК на іноземній мові. Доц.Капелюшна
Т.В. (dut.edu.ua/uploads/p_320_31071201.jpg), доц.Гужавіна І.М. (dut.edu.ua/uploads/p_320_90534849.jpg),
доц.Ромащенко О.С. (www.dut.edu.ua/uploads/p_320_94962933.jpg) мають сертифікат В2 на рівень володіння
англійською мовою (№ 4131 від 25.11.2019 року, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. «Центр
іноземних мов»); Згурська О.М. має сертифікат European exam centers. Certificate B2 (Англійська мова)
(www.dut.edu.ua/uploads/p_320_81484228.jpg).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Високий рівень задоволеності здобувачів формами та методами викладання за ОП, що відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу. Відпрацьовані та налагоджені опитування здобувачів щодо якості викладання
освітніх компонент в межах ОП. Наявність практики викладання дисциплін на іноземній мові. Високий рівень
наукової активності НПП.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

Відсутність активності в реалізації міжнародної академічної мобільності здобувачів вищої освіти та науково-
педагогічного персоналу. Рекомендується активізувати та підвищити результативність інтернаціоналізації
освітнього процесу на рівні здобувачів вищої освіти та науково-педагогічного персоналу.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Зважаючи на окреслені сильні сторони і позитивні практики, такі як використання широкого кола інтерактивних
методів навчання, високого рівня задоволеності здобувачів ВО рівнем викладання ОК, участю НПП у наукових
заходах та програмах стажування та пропозиції щодо удосконалення, які можуть бути реалізовані за рахунок
існуючого потенціалу НПП кафедри шляхом залучення студентів та академічного персоналу до процесів
інтернаціоналізації, експертна комісія дійшла висновку, що ОП за критерієм 4 відповідає рівню В.

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

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

У Державному університеті телекомунікацій форми контрольних заходів та критерії оцінювання регламентуються
Положенням про організацію освітнього процесу у ДУТ (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf). В
освітньому процесі ДУТ, в тому числі на даній ОП використовуються такі види контролю: вхідний, поточний,
рубіжний (модульний, тематичний), підсумковий та відстрочений. Кожен з них має чітко визначені форми
проведення та критерії оцінювання навчальних досягнень і націлений на визначення здобутого рівня
компетентності. Вхідний проводиться викладачами на першому занятті за завданнями, відповідно до програми
попередньої освітньої компоненти в усній формі з метою розробки заходів коригування освітнього процесу.
Поточний проводиться на аудиторних заняттях. Форми проведення та критерії оцінювання поточного контролю
вказані в робочих програмах. Результати такого контролю доводяться до відома здобувачів та відображаються в
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журналах обліку роботи академічних груп. Рубіжний проводиться після вивчення певної завершеної частини
програми. Як правило, він проводиться у формі тестування чи / та виконання розрахункового завдання.
Підсумковий контроль формує оцінку результатів навчання на заключному етапі. Він включає семестровий
контроль і атестацію. Згідно з діючою в ДУТ системою діагностики знань здобувачів, результати складання іспитів,
захистів курсових робіт та практик оцінюються за національною (чотирибальною), уніфікованою семибальною
шкалою ECTS – А (відмінно), В,С (добре), D,E (задовільно), FX,F (незадовільно), і рейтинговою 100-бальною
шкалою, а заліків – за двобальною, семибальною шкалою А,B,C,D,E (зараховано), FX,F (не зараховано) і 100-
бальною шкалою. Підсумкові оцінки виставляються та вносяться до екзаменаційної відомості, залікової книжки,
навчальної картки та індивідуального навчального плану студента. Форми контролю та критерії оцінювання
наведені в робочих програмах та силабусах. Забезпечення чіткості та зрозумілості форм контрольних заходів та
критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів відбувається шляхом постійної роз’яснювальної роботи зі
студентами. В процесі проведення фокус-груп зі студентами та випускниками було підтверджено, що форми
контролю і критерії оцінювання є чіткими і прозорими для них.

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

На даній освітній програмі атестація відбувається у формі захисту кваліфікаційної роботи. Захист такої роботи
проводиться відкрито і публічно. Форма атестації, передбачена ОП, відповідає вимогам стандарту вищої освіти за
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для другого (магістерського) рівня вищої
освіти (№ 961 від 10.07.2019 р.).

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

В Державному університеті телекомунікацій встановлені чіткі та зрозумілі процедури проведення контрольних
заходів, які регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf). Іспити приймаються двома викладачами - викладачем, який
читав лекції з даної дисципліни та іншим викладачем кафедри, призначеним усним розпорядженням завідувача
кафедри. У випадку отримання незадовільної оцінки, перескладання контрольного заходу дозволяється не більше
двох разів. При повторному перескладанні директором інституту створюється комісія, оцінка якої є остаточною.
Якщо здобувач на контрольний захід не з’явився без поважної причини, то вважається, що він використав першу
спробу його скласти. При поважних причинах, які належним чином підтверджені, в окремих випадках може
встановлюватись індивідуальний графік складання екзаменів / заліків. Перескладання для підвищення позитивної
оцінки дозволяється не більше, ніж з трьох дисциплін за весь період навчання. Процедура, що регламентує порядок
повторного проходження контрольних заходів також прописана у Положенні про організацію освітнього процесу.
Врегулювання конфліктних ситуацій відбувається згідно Кодексу академічної доброчесності
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf). Якщо виникає конфліктна ситуація, то ініціатор її вирішення
– здобувач чи викладач пише заяву директору інституту і створюється комісія, до якої входять завідувач і викладачі
кафедри, представники деканату, профспілкового комітету студентів та Студентської ради. Для більш детального
регламентування цих питань в університеті зараз розробили Положення про вирішення конфліктних ситуацій у
ДУТ (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2067_45432046.pdf), проект якого на даний час знаходиться на
громадському обговоренні. Під час фокус-групи зі студентами та випускниками було підтверджено їх обізнаність із
процедурами проведення контрольних заходів, оскарження їх результатів та вирішення конфліктних ситуацій.

4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками 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.

Дотримання академічної доброчесності у Державному університеті телекомунікацій регламентовано наступними
документами: Кодекс академічної доброчесності (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf), Інструкція
щодо перевірки на академічний плагіат наукових робіт, кваліфікаційних робіт, навчально-методичних матеріалів
здобувачів вищої освіти, наукових та науково-педагогічних працівників ДУТ з використанням технічних засобів
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_42739124.pdf), які розміщені на сайті університету. З метою регламентації
норм академічної доброчесності в університеті створена Комісія з питань академічної доброчесності
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34206078.pdf). В університеті значна увага приділяється інформаційній
роботі щодо роз’яснення принципів академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти та науково-
педагогічних працівників. Інформування студентів щодо дотримання академічної доброчесності підтверджується
підписанням ними відповідної декларації. Відповідно до Кодексу академічної доброчесності учасники освітнього

Сторінка 14



процесу у випадку порушення академічної доброчесності можуть бути притягнені до відповідальності. Зокрема,
порушення доброчесності студентом передбачає повторне проходження оцінювання; повторне проходження
відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування з університету; позбавлення академічної
стипендії; позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати за навчання. Порушення доброчесності
викладачами передбачає відмову у присудженні наукового ступеня чи вченого звання; позбавленні права займати
відповідні посади. Обов'язкова перевірка кваліфікаційних робіт на наявність текстових запозичень здійснюється за
допомогою антиплагіатної системи, яку надає ТОВ «Антиплагіат» (Е-mail: Ukrain@straireplagiarism.com), відповідно
до укладеної з університетом угоди. Така перевірка здійснюється для студентів на безоплатній основі. Крім того, до
офіційної перевірки адміністратором антиплагіатної системи, здобувачі самостійно перевіряють свої роботи за
допомогою безкоштовних програм вільного доступу (Etxt Antiplagiat). З 2017 року під час контролюючих заходів
використовуються відеокамери, що мають як технологічне значення для запобігання порушенням доброчесності, так
і психологічне – для профілактичних цілей. Для оцінки заходів забезпечення академічної доброчесності відділом
моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації проводиться анкетування студентів та викладачів
«Дотримання академічної доброчесності та етичних норм у ДУТ», результати якого наведено на сайті університету
(https://cutt.ly/gjvy3uw). На фокус-групах зі студентами та викладачами ЕГ отримала підтвердження, щодо
належного рівня культури академічної доброчесності в університеті в цілому та на даній ОП зокрема.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії їх оцінювання є чіткими і зрозумілими. Університет має ефективну систему
контрольного оцінювання в умовах карантинних обмежень. Процедури проведення контрольних заходів, вирішення
конфліктних ситуацій, ліквідації академічних заборгованостей добре відображені в документах локального
нормотворення та доведені до відома усіх учасників освітнього процесу. В університеті серйозна увага приділяється
заходам по дотриманню академічної доброчесності.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.

Перевірку на плагіат проходять лише випускні магістерські роботи. Експертна група рекомендує розширення
переліку студентських робіт за якими здійснюється перевірка на плагіат, що підвищить якість та рівень освітнього
процесу на даній освітній програмі. До слабких сторін можна віднести і той факт, що до цього часу не затверджено
документ, який регламентує вирішення конфліктних ситуацій. Рекомендується його затвердити, або внести
відповідні норми до інших документів, які б могли регламентувати питання вирішення конфліктних ситуацій.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Освітня програма достатньою мірою відповідає усім підкритеріям. Зокрема, форми контрольних заходів та критерії
оцінювання є чіткими і зрозумілими, доведеними до усіх учасників освітнього процесу. В університеті створена
система контролю за рівнем здобутих знань з використанням засобів дистанційного навчання в умовах карантину.
Процедури проведення контрольних заходів, вирішення конфліктних ситуацій, ліквідації академічних
заборгованостей є достатньо відрегульованими, зрозумілими та прозорими. Університет дотримується принципів
академічної доброчесності як серед студентів, так і серед викладачів. І здобувачі, і науково-педагогічні працівники
за результатами моніторингу задоволені системою контролю знань та оцінюють її як ефективну. Це ж стосується і
анкетування щодо дотримання академічної доброчесності та етичних норм в університеті. Таким чином,
враховуючи сильні сторони за Критерієм 5, та відсутність значних недоліків, експертна група вважає, що дана
освітня програма за Критерієм 5 відповідає рівню «B». Рекомендації для удосконалення за Критерієм 5 є досяжними
для реалізації в оперативній перспективі.

Критерій 6. Людські ресурси:

1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання.
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Персональний склад НПП, що залучений до реалізації ОП, дозволяє на належному рівні здійснювати підготовку
здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за ОП Підприємництво і фінанси. Свідченням цього є
аналіз даних наведених у таблиці 2. Зведена інформація по викладачах. Освітній процес на ОП забезпечують 8
кваліфікованих НПП ДУТ, 6 з яких мають академічну та наукову кваліфікацію, що відповідає ОК. Професор Сецюк
П.А. (ОК Фінансова політика підприємства) має освітню кваліфікацію за спеціальністю: бухгалтерський облік в
сільському господарстві, але його публікаційна активність підтверджує відповідність освітнім компонентам.
Здобувши освіту за спеціальністю «Математика» доцент Замрій І.В. (ОК Математичні методи моделювання та
оптимізації процесів) є кандидатом фізико-математичних наук та має значний доробок навчально-методичних та
наукових публікацій, які відповідають ОК. НПП, начальник відділу кадрів ознайомив ЕГ із планом підвищення
кваліфікації та стажування, наявністю наукових публікацій у періодичних виданнях, навчально-методичним
забезпеченням, що відповідає освітнім компонентам навчального плану. Гарантом освітньої програми є Пильнова
Валентина Павлівна, академічна кваліфікація, науково-педагогічний та професійний досвід якої відповідає
заявленій ОП. Позитивом є викладання окремих освітніх компонент іноземною мовою (Бізнес інновації (StartUp
Innovative), Ризики підприємницької діяльності (Risks of Enterpreneurial Activity)) викладачами кафедри (доц.
Згурська О.М.)

2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

Спілкування із представниками фокус-груп (НПП, керівником та менеджментом ЗВО, допоміжними структурними
підрозділами) дозволяє констатувати, що конкурсний добір викладачів здійснюється відповідно до Положення про
порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних та наукових працівників
Державного університету телекомунікацій (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_23636289.pdf). Порядок
конкурсного відбору є прозорим і дозволяє забезпечити необхідний рівень професіоналізму НПП для успішної
реалізації освітньої програми. Згідно з порядком конкурсного відбору враховується: наявність відповідної освіти,
наукового ступеня, вченого звання; наукова діяльність претендента, досвід роботи, результати підвищення
кваліфікації, рейтинг викладача за результатами щорічного оцінювання, рівень трудової дисципліни, а також оцінка
діяльності викладача здобувачами освіти через опитування http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-
vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti. В процесі інтерв’ювання із НПП було
зазначено, що кожним із них складається рейтингова картка, а також здійснюється опитування здобувачів про
якість викладання за ОК (http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--
yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti).

3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.

Спілкування із НПП, здобувачами вищої освіти, випускниками та роботодавцями дозволяє ЕГ зробити висновок, що
кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності підтримує тісні зв’язки із провідними підприємства та
організаціями регіону. Роботодавці та випускники беруть активну участь в обговоренні проєкту ОП на засіданнях
кафедри, надають свої пропозиції щодо удосконалення структури ОП, переліку освітніх компонент, рецензуванні
ОП (Столярчук І.А., керівник ЦСН «Проком»; директор ТОВ «М.Е.Док» Цешнатій О.І.; директор ТзОВ «ЮФК
Ментор») http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1803_29676603.pdf. При спілкуванні з роботодавцями, ЕГ відмічає
обізнаність із потребами та проблемами на ОП, що акредитується та надають необхідну консультативну,
організаційну допомогу під час практичної підготовки здобувачів, проведенні сертифікованих курсів, викладанні
практичних занять та тренінгів та окремими ОК. Співпраця роботодавців із кафедрою підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності підтверджена договорами про співпрацю із Abital LP № 05/2020 від 20 січня 2020 року;
Brightstyle import LP № 06/2020 від 20.01.2020 р.; Спілкою автоматизаторів бізнесу Меморандум про співпрацю №
39 від 23.12.2019 р.; ТзОВ «ПРОКОМ» № 27/2019 від 26.12. 2019 р.; ТзОВ «Хоум Індівідуал» № 26/2019 від 20.12.
2019 р.; ТзОВ «М.Е.ДОК» № 1 від 09.01. 2018 р.; ТзОВ «ЛіГа» № 07/12-2017 від 07.12. 2017 р.; ТзОВ «Атем Груп» №
03/2017від 18.01. 2017 р. (http://www.dut.edu.ua/ua/1893-partneri-kafedri-kafedra-pidpriemnictva-torgivli-ta-birzhovoi-
diyalnosti)

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

Запрошені учасники фокус-групи (роботодавці, НПП та здобувачі) підтвердили залучення професіоналів-практиків
та представників роботодавців до проведення аудиторних занять, тренінгів, майстер-класів, курсів на ОП. Здобувачі
вищої освіти відмітили корисність та практичність залучення роботодавців в освітній процес за ОП. Зокрема, до
проведення занять залучались представники ТОВ «М.Е.ДОК», ТОВ «Артем Груп», ТОВ «Проком», ТОВ «Хоум
Індівідуал», компанії Brightstyle import LP (http://www.dut.edu.ua/ua/1893-partneri-kafedri-kafedra-pidpriemnictva-
torgivli-ta-birzhovoi-diyalnosti). Проте, роботодавцями було зазначено на необхідності проведення плановості та
системності процесу їх залучення до аудиторних занять.
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5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

У процесі спілкування із НПП, гарантом та начальником відділу кадрів встановлено, що усі НПП проходять
підвищення кваліфікації та стажування згідно розроблено плану у провідних ЗВО. Ця процедура регулюється
Положенням про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Державного університету
телекомунікацій http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_67309652.pdf За період 2018-2021 років викладачі кафедри
пройшли стажування: доц. Пильнова В.П. та доц. Капелюшна Т.В. – міжнародне стажування у Brightstyle import LP
(№AH2754, №AH2755, №AH2756, №AH2757); навчання з підвищення кваліфікації за загальною професійною
(сертифікованою) програмою «Управління публічними фінансами» від Київської школи економіки (обсяг – 192
години (6,4 кредити) ЄКТС) (отримано сертифікати від Департаменту публічної політики та врядування КШЕ та
Української школи урядування), з 19 липня 2021 року - реєстрація та функціонування як ФОП (ІІ група); доц.
Гужавіна І.В. стажування у компанії 5 PL Асоціації «УЛА» (№5PL20182704K13, 2018 р.); Капелюшна Т.В. у 2020 р.
отримала вчене звання доцента по кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (АД №004582); доц.
Згурська О.М. у 2020 р. отримала науковий ступінь д.е.н., спеціальність 08.00.04 (ДД №010316). Згідно плану НПП
проходять підвищення кваліфікації та стажування у провідних ЗВО (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Національної академії педагогічних наук України, Державне агентство водних ресурсів України Центр підвищення
кваліфікації працівників водного господарства ТОВ «Технічні та управлінські послуги») та підприємствах (Компанія
«5PL», Baltic research Institute of transformation economic area Riga, Latvia). Професійному розвитку НПП сприяє
доступ до матеріально-технічної бази, програмного забезпечення, професійної літератури ЗВО.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

ЗВО стимулює розвиток викладацького майстерності, яка регулюється Статутом університету
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_85467300.pdf), Колективним договором
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1462_63527482.pdf) та Положенням про надання щорічної грошової винагороди
педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1837_36433778.pdf), про що було відмічено заступником головного бухгалтера під
час спілкування із фокус-групою. Матеріальне стимулювання НПП здійснюється за високі професійні досягнення у
науковій та науково-технічній сфері та за результатами опитування здобувачів щодо якості викладання
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_96519074.pdf). У ЗВО проводяться сертифіковані курси, тренінги,
конференції, семінари, взаємовідвідування занять задля розвитку викладацької майстерності НПП.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Якісний рівень НПП забезпечує досягнення цілей ОП та програмних результатів навчання. Практикується
залучення роботодавців до рецензування ОП, існує досвід залучення їх до організації освітнього процесу. НПП
кафедри проходять стажування та підвищення кваліфікації, що сприяє удосконаленню освітнього процесу в межах
ОП.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.

Недостатній рівень залучення професіоналів-практиків, представників роботодавців до проведення аудиторних
занять. Пропозиції: розширити залучення кола професіоналів-практиків, представників роботодавців до
аудиторних занять на даній ОП.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Кадровий склад, що забезпечує реалізацію освітньої програми, має достатній рівень академічної та професійної
кваліфікації для досягнення визначених програмою цілей та програмних результатів навчання, наявність договорів
співпраці зі стейкхолдерами забезпечує підтримку партнерських відносин із роботодавцями, а сприяння
професійному розвитку викладачів та стимулювання їх викладацької майстерності підвищує рівень якості освіти на
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ОП. Зважаючи на обґрунтовані сильні сторони і позитивні практики, а також рекомендації з удосконалення ОП у
контексті критерію 6, експертна комісія дійшла висновку, що ОП за цим критерієм відповідає рівню В.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

В/о ректора ДУТ зазначила, що в університеті матеріально-технічна база постійно оновлюється через проведення
ремонтних робіт, встановлення нових меблів, кондиціонерів, жалюзі, пандусів, переходу на енергозберігаюче
освітлення тощо. На фокус-групі з випускниками було зазначено, що матеріально-технічна база ДУТ значно
покращилася, про що робиться висновок на основі порівняння з тим, що було, коли вони навчалися (1 рік тому). На
основі огляду МТБ і наданих додатково відео та фотоматеріалу ЕГ підтверджує заявлену у Відомостях про
самооцінювання матеріально-технічну базу, зокрема наявність працюючої їдальні, просторого студентського центру,
оснащених сучасним обладнанням навчальних лабораторій, конференц-зали з аудіо- та відеоапаратурою,
бібліотекою тощо. Буфет у студентському центрі наразі не працює, що зумовлене наслідками карантинних
обмежень. За словами гаранта, не було жодної заявки з боку студентів ОПП «Підприємництво та фінанси» щодо
потреби проживання в гуртожитку. Відсутність потреби в гуртожитку підтвердили й здобувачі під час
інтерв’ювання. Огляд МТБ засвідчив прийнятний рівень умов проживання в гуртожитку (є пральні машини,
карткова система доступу через турнікет) та близькість його розміщення до навчального корпусу. Зокрема в
гуртожитку знаходиться тренажерний зал і кабінет, де здобувачі можуть отримати медичну поміч від медсестри. ЕГ
ознайомилася з наповненням Moodle (через надані тимчасові логін і пароль) і підтверджує наявність навчально-
методичного забезпечення за дисциплінами. Фокус-група здобувачів демонструє обізнаність щодо навчання через
Zoom та розміщення навчально-методичного матеріалу на Moodle. Звертаємо увагу, на те, що є випадки, коли
наявна неточність між назвою файлів, розташованих у системі, та їхнім наповненням (наприклад, за дисципліною
«Експертна оцінка товарів і послуг» за Темою 7, назва прикріплених файлів щодо практичного заняття та
самостійної роботи студента не відповідають їхньому наповненню). За словами директора бібліотеки ДУТ здобувачі
другого рівня освіти здебільшого користуються електронною бібліотекою (https://cutt.ly/HEU5bua). ЕГ підтверджує
доступність посібників та підручників через просту форму пошуку з метою як перегляду, так і завантаження
відповідних файлів у електронній бібліотеці ДУТ. Відповідно до Стратегії розвитку ДУТ на 2020-2025 рр.
(https://cutt.ly/4EU5dkv) одним із шляхів реалізації наукової діяльності є забезпечення постійного зростання
державного та позабюджетного фінансування подібних досліджень. Джерелами фінансування діяльності ДУТ є:
кошти загального та спеціального фондів державного бюджету, добровільних грошових внесків, матеріальних
цінностей, одержаних від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб (https://cutt.ly/mEU5aPs). ЕГ робить
висновок, що заявлена у Відомостях про самооцінювання та підтверджена під час огляду матеріально-технічна база
ДУТ дозволяє створювати сприятливе освітнє середовище для досягнення здобувачами вищої освіти визначених
результатів навчання.

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

Електронна бібліотека є вільною в доступі на офіційному сайті університету. Також на сайті розміщені перелік
електронних ресурсів із безкоштовним доступом (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_96_50439215.pdf), перелік
зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті, оновлений
на 25.01.2020 р. (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_96_87245638.pdf). У корпусі ДУТ учасники освітнього процесу
мають безоплатну можливість підключатися до університетського Wi-Fi. Під час огляду МТБ було
продемонстровано, що проблем у викладачів із забезпеченістю технікою під час дистанційного навчання не було.
Інтерв’ювання здобувачів також підтвердило їхні можливості щодо самостійної роботи в самому корпусі ДУТ (в
читальному залі, на першому поверсі). Задля уникнення плагіату в ДУТ нормативно діє «Інструкція щодо перевірки
на академічний плагіат наукових робіт, кваліфікаційних робіт, навчально-методичних матеріалів здобувачів вищої
освіти, наукових та науково-педагогічних працівників ДУТ із використанням технічних засобів
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_42739124.pdf). Технічна перевірка на наявність запозичень у ДУТ
здійснюється з використанням відповідних технологій та комп’ютерної програми «StrikePlagiarism». Ця послуга
надається безоплатно, що підтверджується фокус-групами здобувачів освіти та академічного персоналу. Приклади
протоколів аналізу звіту подібності науковим керівником, який приймає рішення про допуск роботи до захисту
представлено на додатковий запит. ЕГ підтверджує, що в ДУТ здобувачі освіти та викладачі забезпечені
безоплатним доступом до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.
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На сайті ДУТ розміщені «Правила поведінки здобувачів освіти в ДУТ» (https://cutt.ly/jEheJCa), у яких деталізовано
дії учасників освітнього процесу, що забороняються, та норми, яких студенти мають дотримуватися. ЕГ зазначає, що
під час огляду МТБ, зокрема навчальних лабораторій, що використовуються для навчання за ОПП
«Підприємництво та фінанси» було продемонстровано, що в цих приміщеннях є кондиціонери, жалюзі для
затемнення, вогнегасники, закриті спеціальними прозорими кришками розетки. Завідувачка кафедри
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (Ольга Ромащенко) та представниця академічного персоналу
(Тетяна Капелюшна) запевнили, що в навчальних аудиторіях, студентському центрі і в інших приміщеннях ДУТ
підтримується комфортний рівень температури. Інтерв’ювання здобувачів підтвердило відсутність нарікань із
приводу вищенаведеного. У ДУТ є система охорони із відеоспостереженням, так наприклад, камера з автостоянки
внутрішнього двору, де мають можливість паркуватися особи з особливими потребами, може сигналізувати про
появу такої категорії осіб, про що повідомляється відповідному по супроводу в ДУТ. Інтерв’ювання зі здобувачами
засвідчило, що після карантинних обмежень у ДУТ з’явилися дезінфектори, температурний скринінг на вході.
Оглядаючи МТБ, ЕГ зазначає, що студенти, що проходили коридором під час зйомки були всі в захисних масках. У
розділі «Публічна інформація» на сайті ДУТ представлені рекомендації з профілактики COVID-19
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_98073136.pdf). ЕГ підсумовує, що освітнє середовище ДУТ має високий
рівень безпечності та комфортності для всіх учасників освітнього процесу.

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

За словами гаранта, зворотний зв’язок зі здобувачами освіти організований через кураторів, студентську раду,
анкетування. Також інформування учасників освітнього процесу відбувається через офіційний сайт ДУТ
(загальноуніверситетські «Новини» (http://www.dut.edu.ua/ua/), кафедральні «Новини та події»
(http://www.dut.edu.ua/ua/news/1/category/598)). Методичні рекомендації щодо проходження науково-педагогічної,
переддипломної практики та до підготовки, захисту кваліфікаційної роботи розміщені на сторінці кафедри
(https://cutt.ly/oEfGshg). Теми власних магістерських, закріплені відповідним розпорядженням, студенти мають
можливість побачити на сайті (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_374_61216702.jpg). Під час огляду МТБ було
продемонстровано інформац. стенд, на якому розміщена інформація для учасників освітнього процесу.
Інтерв’ювання зі здобувачами підтвердило, що вони підтримують зв’язок через соц.мережі
(https://www.facebook.com/dut.edu.ua/, https://twitter.com/dut_edu_ua), групи в месенджерах, особистому
спілкуванні з викладачами. За словами здобувачів, з ними періодично проводять опитування щодо задоволеності
навчальним процесом. Проблем із використанням системи Moodle, де вони мають можливість ознайомитися з
викладеним навчально-методичним матеріалом, завданнями та пройти тести на перевірку засвоєння матеріалу, у
студентів не виникало. За даними сайту ДУТ підсумкові, модульні, контрольні роботи викладачами кафедри
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності проводяться на дистанційній платформі в Moodle, а також тут
наведені дані для проведення онлайн занять викладачами кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
(https://cutt.ly/IEfHSwd). За словами начальниці відділу з питань соц. та навч. проблем студентів, саме їхній відділ
(у штаті 4 чол.) як консультативний орган проводить роз’яснювальні бесіди щодо пільговиків, можливих конфліктів,
академічної доброчесності, співпраці з кураторами та студентською радою, надає психологічну потребу студентам у
разі потреби, що підтверджується і випускниками ДУТ. Також було відмічено, що хоча в штаті університету
психолога немає, такі плани розглядаються керівництвом у найближчій перспективі. Інтерв’ювання зі здобувачами
підтвердило факт того, що здобувачі підписують Декларацію про акад.доброчесність і мають здавати свої роботи
заздалегідь для того, щоби встигнути доопрацювати в разі не виконання вимог відсотку текстових запозичень.
Здобувачі не дали чіткої відповіді на питання щодо плагіату, а саме чи допустимий він у їхніх працях, і якщо так, то
у якому обсязі. Тому ЕГ рекомендує підвищувати рівень поінформованості учасників освітнього процесу щодо
основних термінів, пов’язаних з акад.доброчесністю, наприклад, для уникнення плутанини між поняттями плагіат,
оригінальність тексту, текстові запозичення тощо. ЕГ підсумовує, що система підтримання здобувачів освіти
налагоджена на достатньому рівні для того, щоби задовольняти їхні потреби під час навчання з огляду на питання,
що можуть виникати.

5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

Відповідно до Статуту ДУТ за 2020 р. (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_41091168.pdf) університет зобов’язаний
створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з особливими освітніми потребами, будівлі, споруди
та приміщення університету повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами
та стандартами. Якщо відповідні об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з особливими освітніми
потребами, здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну. Проектування,
будівництво та реконструкція будівель, споруд і приміщень університету здійснюється з урахуванням потреб осіб з
особливими освітніми потребами. На сайті ДУТ (Головна, Про університет, Публічна інформація) розміщена
інформація для осіб з особливими потребами (https://cutt.ly/NEg3Ucw). Зокрема в «Інформації для осіб з
інвалідністю та інших мало мобільних груп населення» деталізовано, що є наявним в університеті для полегшення
доступу та перебування таких осіб як у приміщеннях, так і ззовні (відведене місце у внутрішньому дворику для
водіїв-осіб з інвалідністю, пандуси, ліфт, таблички зі шрифтом Брайля, витримана ширина коридорів (більше 1,5 м),
витримана ширина входів до аудиторій, їдальні, бібліотеки та актової зали (більше 0,9 м), дві універсально-гігієнічні
кабіни зі спеціальним облаштуванням (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1846_88277113.pdf)). Під час огляду МТБ
було продемонстровано одну таку вбиральню, пандуси (ззовні на центральному вході, всередині корпусу, у
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гуртожитку), таблички зі шрифтом Брайля біля аудиторій, розсувні двері на центральному вході, обладнані
датчиком реагування. У ДУТ організовано процедуру супроводу для осіб, які мають у цьому потребу, але для цього
треба попередити за вказаним номером телефону. У ДУТ діє «Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1846_89231492.pdf), у
якому зазначено, що відповідальний за супровід в університеті допомагає у вирішенні цілі візиту та за необхідності
надає інформацію відвідувачу щодо наявності в університеті соціально-побутових приміщень для осіб з особливими
потребами. За словами начальниці відділу з питань соціальних та навчальних проблем студентів, наразі за ОПП
«Підприємство та фінанси» особи з особливими потребами не навчаються. ЕГ підсумовує, що ДУТ створює достатні
умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами через сприятливий доступ та
перебування таких осіб як у корпусі ДУТ, так і зовні приміщення.

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

Факти, докази та їх аналіз: У ДУТ закріплена нормативна база, спрямована на вирішення та врегулювання
конфліктів, що можуть з’явитися між учасниками освітнього процесу. Зокрема, у Кодексі академічної доброчесності
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf) деталізований порядок врегулювання етичних конфліктів з
огляду на імовірні порушення академічної доброчесності, у Положенні про вирішення конфліктних ситуацій у ДУТ
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2067_45432046.pdf) деталізовані загальні засади політики врегулювання
конфліктів в університеті, зокрема зосереджена увага на процедурах їхнього врегулювання. Про можливість
анонімно написати в скриньку довіри (vsnps@ukr.net розміщена на сайті ДУТ) зазначалося на фокус-групах як зі
здобувачами освіти, так і з академічним персоналом. За словами начальниці відділу з питань соціальних та
навчальних проблем студентів, саме вона є відповідальною за перевірку електронної скриньки довіри, хоча вона
фіксує, що поки жодної скарги в межах навчання за ОПП «Підприємництво та фінанси» не поступало в такий
спосіб. Це підтверджується і словами здобувачів освіти, які зазначають, що проблем чи конфліктів у них під час
навчання не виникало. ЕГ підсумовує, що на рівні ДУТ діє нормативно закріплена процедурність щодо
врегулювання конфліктів між учасниками освітнього процесу, зустрічі з якими підтвердили їхню обізнаність щодо
подібних ситуацій і можливостей їхнього врегулюбвання через кураторів або через анонімне звернення до скриньки
довіри (онлайн).

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильною стороною МТБ, на думку ЕГ, є забезпечення комфортного перебування учасників освітнього процесу в
навчальних лабораторіях ДУТ завдяки кондиціонерам, що можуть регулювати температуру, та жалюзі, які
забезпечують затемнення за необхідності. Позитивним, на думку ЕГ, є наявність і функціонування в ДУТ відділу з
питань соціальних та навчальних проблем, який має за мету підтримувати студентів через різного роду консультації
та роз’яснювальні бесіди. Також необхідно зазначити, що ДУТ оновлюється з врахуванням інклюзивності освітнього
середовища для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та
можливостей.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 7.

Є випадки, коли наявна неточність між назвою файлів, розташованих у системі moodle, та їхнім наповненням
(наприклад, за дисципліною «Експертна оцінка товарів і послуг» за Темою 7, назва прикріплених файлів щодо
практичного заняття та самостійної роботи студента не відповідають їхньому наповненню). Інтерв’ювання
здобувачів підтвердило відсутність у них чіткого розуміння поняття плагіат та його допустимості у їхніх працях. ЕГ
рекомендує контролювати (перевіряти) файли в системі Moodle для уникнення випадків, коли назва файлу не
відповідає його наповненню. ЕГ рекомендує підвищувати рівень поінформованості учасників освітнього процесу
щодо основних термінів, пов’язаних з академічною доброчесністю, наприклад для уникнення плутанини між
поняттями плагіат, оригінальність тексту, текстові запозичення тощо.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Заявлена у Відомостях про самооцінювання та підтверджена під час огляду матеріально-технічна база ДУТ дозволяє
створювати сприятливе освітнє середовище для досягнення здобувачами вищої освіти визначених результатів
навчання. Здобувачі освіти ОПП «Підприємництво та фінанси» та їхні викладачі забезпечені безоплатним доступом
до приміщень для проведення дистанційних занять чи самостійної роботи, мережі Wi-Fi, електронної бібіліотеки,
системи Moodle, перевірки робіт на відсоток текстових запозичень тощо. Освітнє середовище ДУТ має високий
рівень безпечності для всіх учасників освітнього процесу, а система підтримання здобувачів освіти ОПП
«Підприємництво та фінанси» налагоджена на достатньому рівні для того, щоби задовольняти їхні потреби під час
навчання з огляду на питання, що можуть виникати. ДУТ організовує відповідне інклюзивне освітнє середовище для
полегшення інтеграції здобувачів з особливими потребами в освітній процес. В університеті діє нормативно
закріплена процедурність щодо врегулювання конфліктів між учасниками освітнього процесу, зустрічі з якими
підтвердили їхню обізнаність щодо подібних ситуацій і можливостей їхнього врегулювання через кураторів або
через анонімне звернення до скриньки довіри (онлайн). Загалом ЕГ рекомендує: 1) контролювати (перевіряти)
файли в системі Moodle для уникнення випадків, коли назва файлу не відповідає його наповненню; 2) підвищувати
рівень поінформованості учасників освітнього процесу щодо основних термінів, пов’язаних з академічною
доброчесністю, наприклад, для уникнення плутанини між поняттями плагіат, оригінальність тексту, текстові
запозичення тощо. З огляду на наявність позитивних практик та моментів, що мають бути опрацьованими на
перспективу, ЕГ надає оцінку «B» за цим критерієм.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

У ДУТ процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми
закріплені Положенням про освітні програми у Державному університеті телекомунікацій
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_31361833.pdf) та Положенням про систему внутрішнього забезпечення
якості освіти Державного університету телекомунікацій (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_28574679.pdf).
Проєкт ОП «Підприємництво та фінанси» підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні
було виставлено на сайті ДУТ (на сторінці кафедри у вкладці публічне обговорення ОПП) для обговорення за лінком
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1812_18885538.pdf ЕГ було виявлено, що ОП за змістовим наповненням ОК
вирізняється від проєкту ОП, що вказує на врахування побажань різних груп стейкхолдерів. Для обговорення
проєктів освітніх програм на ссторінці кафедри наявна форма за лінком http://www.dut.edu.ua/ua/1803-osvitno-
profesiyni-programi-kafedra-pidpriemnictva-torgivli-ta-birzhovoi-diyalnosti («ДУТ» → «кафедра підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності» → «Публічне обговорення освітніх програм»), що дозволяє всім бажаючим у будь-
який час залишити коментар з приводу нової редакції ОП. В процесі зустрічі зі стейкхолдерами (роботодавцями,
здобувачами) було виявлено, що їх побажання щодо удосконалення ОП було враховано. За рекомендацією
роботодавців було внесено зміни щодо структури ОК у обов’язковій та вибірковій частинах. Зокрема, було
запропоновано перенести ОК «Ринок фінансових послуг» із вибіркового блоку до обов’язкового, а ОК «Фінансовий
контролінг» перенести у вибірковий блок. Також за пропозицією стейкхолдерів введено ОК «Фінансова політика
підприємства». За рекомендацією здобувачів ВО було введено ОК «Стратегічне партнерство у бізнесі». Результати
обговорення ОП розглядались на засіданні кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (протокол №8
від 23.02.2021 р.).

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.

Згідно з «Положенням про студентське самоврядування» http://www.dut.edu.ua/ua/933- polozhennya-pro-studentske-
samovryaduvannya-studentska-rada органи студентського самоврядування беруть участь у навчальній, науковій та
творчій діяльності студентів; у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та
представниками адміністрації або студентами та викладачами; спільно з відповідними структурними підрозділами
університету сприяють забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої
допомоги студентам; мають право бути представниками в колегіальних та робочих органах університету.
Інтерв’ювання із представниками органів студентського самоврядування та здобувачами вищої освіти показало, що
дана фокус-група приймає участь в опитуванні щодо моніторингу ОП
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_519_17253585.pdf) задоволеності якістю освітнього процесу
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_96519074.pdf) та якістю викладання ОК
(http://dn.dut.edu.ua/course/index.php?categoryid=40). Під час зустрічі було зауважено, що за пропозицією
здобувачів в ОП було збільшено кількість годин на практичну підготовку та було включено до навчального плану ОК
Стратегічне партнерство у бізнесі. Здобувачі вищої освіти мають можливість надавати свої пропозиції щодо
удосконалення освітньої програми (http://www.dut.edu.ua/ua/1803-osvitno-profesiyni-programi-kafedra-
pidpriemnictva-torgivli-ta-birzhovoi-diyalnosti)
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3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

На ОП містяться позитивні рецензії від роботодавців , зокрема керівника ЦСН «Проком» (Столярчук І.А.),
директора ТОВ «М.Е.Док» (Цешнатій О.І.), директора ТзОВ «ЮФК Ментор» (Грібінюков І.П.)
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1803_29676603.pdf). Під час зустрічі з роботодавцями та гарантом ОП, ЕГ
отримала підтвердження того, що ними надавалися рекомендації до змісту ОП, зокрема: за рекомендацією
директора ТОВ «ЮФК «МЕНТОР» із навчального плану було виключено деякі дисципліни, які не пов’язані з
предметною областю ОП та добавлено дисципліну Фінансова політика підприємства; за пропозиціями
представників ТОВ «М.Е.ДОК» та ТОВ «ПРОКОМ було перенесено ОК Ринок фінансвоих послуг з вибіркового блоку
до основного, а ОК Фінансовий контролінг перенесено у вибірковий блок. На сайті кафедри підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності у вкладці «партнери кафедри» наведено договори співпраці з підприємствами та
компаніями, де передбачено такі форми взаємодії як «участь у розробці освітніх програм та формуванні
інноваційного змісту навчання». Під час спілкування ЕГ із роботодавцями, останні підтвердили свою участь у
освітньому процесі в якості запрошених лекторів, надають здобувачам бази практики. Також роботодавцями було
наголошено на зацікавленості впровадження дуальної освіти з боку ДУТ. Роботодавці мають можливість надати
рекомендації та зауваження до ОП шляхом надання пропозицій за лінком http://www.dut.edu.ua/ua/1812-publichne-
obgovorennya-osvitno-profesiynih-program-kafedra-pidpriemnictva-torgivli-ta-birzhovoi-diyalnosti.

4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

Збирання, аналіз і врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників ОП у ДУТ покладено на гаранта ОП,
кафедру та ННІ менеджменту та підприємництва. На сайті університету у розділі «Працевлаштування» підрозділі
«Вакансії» розміщується оперативна інформація про наявні вакансії для працевлаштування
(http://www.dut.edu.ua/ua/news/1/category/663). ДУТ проводить опитування випускників на предмет виявлення
рівня працевлаштування випускників та виявлення рівня задоволеності якістю отриманих знань, вмінь та навичок
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_519_73725130.pdf). Результати опитування показали, що 93% випускників
працевлаштовані, з них 51% за спеціальністю, а показник «повністю задоволених рівнем отриманих знань, вмінь та
навичок» становить 65%, з них 34% можуть виконувати самостійно свої обов'язки без додаткового навчання на
робочому місці. Проте, під час спілкування із випускниками було виявлено недостатній рівень відстежування їх
кар’єрного шляху на ОП.

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

У ДУТ сформована система забезпечення якості, яка здійснює вчасне реагування на виявлені недоліки в ОП та/або
освітній діяльності з реалізації ОП. Основним структурним підрозділом, що відповідає за забезпечення якості вищої
освіти є відділ моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації, який у своїй діяльності керується
Положенням про відділ моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2079_77539645.pdf). Здійснюється моніторинг вхідного контролю знань, вступної
кампанії, адаптації першокурсників, опитування випускників, здобувачів щодо якості викладання, моніторингу
освітніх програм (http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-
vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti). У ході процедур внутрішнього забезпечення якості освіти за час реалізації ОП
істотних недоліків не виявлено. Здобувачі ОП у достатній мірі задоволені якістю викладання ОК
(http://dn.dut.edu.ua/course/index.php?categoryid=40) та організацією освітнього процесу
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_96519074.pdf). За результатами опитування роботодавців та випускників
також не було виявлено істотних недоліків в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП
(http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi- osviti-ta-
osvitnoi-diyalnosti).

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

Акредитація ОП «Підприємництво та фінанси» є первинною. Водночас, при розробці ОП було враховано
рекомендації експертів з акредитації ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за першим (бакалаврським) рівнем (2020 р.), які є актуальними і
для підготовки здобувачів вищої освіти за ОП «Підприємництво та фінанси» другого (магістерського) рівня.
Зокрема, з боку менеджменту ЗВО, кафедри та роботодавців розглядається можливість підготовки здобувачів за
дуальною формою освіти. Також у робочих програмах наведено програмні результати навчання, котрі отримають
здобувачі після вивчення ОК. Це вказує на наявність позитивної практики враховувати пропозиції ЕГ, які мали
місце при проведенні акредитаційної експертизи ОП з«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за першим
(бакалаврським) рівнем у ДУТ.
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7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

Академічна спільнота бере участь у розробленні та реалізації ОП, регулярно надає свої пропозиції до змісту ОП та
освітнього процесу з реалізації ОП під час опитування, на засіданнях кафедри, інститутів, ректорату, Вченої ради
університету. Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої
діяльності ДУТ всіляко сприяє залученню учасників академічної спільноти до системи внутрішнього забезпечення
якості освіти та освітньої діяльності (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34626509.pdf). Під час зустрічі із НПП
та здобувачами вищої освіти було встановлено, що дана фокус-група долучається до розробки та удосконалення ОП.
Гарант та НПП ознайомлюються з результатами моніторингу якості ОП, обговорюють їх на засіданнях кафедри, та
відповідно до рекомендацій вносять зміни.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

У ДУТ систематично здійснюється моніторинг якості надання освітні послуг. 2. Для моніторингу якості освітніх
послуг на сайті ДУТ наявна форма, що дозволяє всім бажаючим у будь-який час залишити коментар з приводу
якості освітнього процесу.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

Недостатній досвід щодо вивчення кар’єрного шляху випускників. Низький рівень залучення випускників до
моніторингу ОП. Рекомендації: більш системне залучення представників роботодавців до процедури забезпечення
якості ОП; вивчити досвід щодо створення окремого структурного підрозділу, що відповідатиме за кар’єрний шлях
випускників; підвищити рівень залучення представників роботодавців до покращення якості освіти.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Наявні чіткі процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП, позитивна
практика врахування пропозицій ЕГ, які мали місце при проведенні попередніх акредитаційних експертиз,
здобувачі ВО та роботодавці залучені до процесу періодичного перегляду ОП. ОП має достатній рівень узгодженості
із якісними характеристиками за Критерієм 8, що дає можливість вести мову про відповідність рівню В з
недоліками, що не є суттєвими. Виявлені недоліки можуть бути усунені найближчим часом.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

ЕГ підтверджує вільний доступ через офіційний сайт ДУТ до таких документів як Положення про організацію
освітнього процесу в ДУТ (в редакції від 31.05.2021 р.) (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf), проєкт
Статуту (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_41091168.pdf), який буде ухвалюватись 27.09.2021р. на зборах
трудового колективу (зазначену дату погоджено з МОН), Кодекс академічної доброчесності
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf?1), Колективний договір ДУТ
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1462_63527482.pdf). У Положенні про організацію освітнього процесу в ДУТ
деталізовані відповідні питання, зокрема що стосується ступеневої системи освіти, форм здобуття освіти, планування
навчального процесу, програм підготовки, розкладу занять, організаційних форм і методичного, організаційного
забезпечення навчального процесу, організації контролю та оцінки якості навчання, атестації здобувачів вищої
освіти, стипендіального забезпечення тощо. Так, у розділі 12 цього Положення «Особливості організації
навчального процесу з підготовки магістрів» описується процедурність магістерської підготовки, особливості

Сторінка 23



організації навчального процесу за формами навчання без відриву від виробництва та особливості відвідування
навчальних занять студентами університету за індивідуальним графіком. Інтерв’ювання здобувачів і академічного
персоналу підтвердило їхню обізнаність щодо нормативних документів, які регулюють їхні права та обов’язки, та
розміщені на офіційному сайті ДУТ. ЕГ робить висновок, що в ДУТ організована прозора, чітка, нормативно
закріплена система документів, що регулює права учасників освітнього процесу, та розміщена у вільному доступі на
сайті ДУТ.

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

На офіційному сайті ДУТ (Головна, Про університет, Структура університету, Кафедри, Кафедра підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності, Публічне обговорення освітньо-професійних програм) розміщений Проєкт ОПП
«Підприємництво та фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1812_18885538.pdf). Також тут є анкета щодо пропозицій у майбутню ОПП, яку
може заповнити користувач сайту, та, яка надсилається завідуючому відповідної кафедри. На порядок денний
Засідання кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності від 23.03.2021 р., на якому були присутні
науково-педагогічні працівники кафедри та представники компаній-партнерів кафедри, виносилося обговорення
ОПП «Підприємництво та фінанси». За результатами засідання були ухвалені ряд змін, закріплені Протоколом № 8
(додатковий запит). Рецензії таких компаній як ТОВ “Атем Груп”, Brightstyle import LP, Abital LP, Центр
сертифікованого навчання “Проком”, ТОВ “М.Е.ДОК”, ТОВ “ЮФК “Ментор” на ОПП розміщені на офіційному сайті
ДУТ (https://cutt.ly/7Elj0Qm, https://cutt.ly/IElj2MT). Роботодавці під час відповідної зустрічі підтвердили, що
надавали рекомендації щодо покращення освітньої програми. Інтерв’ювання здобувачів підтвердило, що і вони у
неформальному спілкуванні озвучували представникам кафедри свої побажання щодо програми. ЕГ констатує, що
проєкт ОПП розміщений на сайті ДУТ. Єдине, що на сторінці, де приймаються пропозиції, ЕГ рекомендує фіксувати
дедлайн прийняття пропозицій щодо покращення майбутньої ОПП із метою розуміння всіма охочими кінцевих
строків перегляду наявних положень та можливості розгляду та внесення змін відповідно до завчасно отриманих
пропозицій.

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті 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.

ЕГ фіксує вільний доступ на офіційному сайті ДУТ до освітньо-професійної програми “Підприємництво та фінанси”
за 2020 р. (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1803_26751739.pdf), за 2021 р.
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1803_87239138.pdf), навчального плану за 2021 р.
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1803_34974549.pdf). ЕГ ознайомилася з наповненням Moodle (через надані
тимчасові логін і пароль) і підтверджує наявність силабусів, програм, робочих програм навчальних дисциплін.
Здобувачі освіти на фокус-групі підтвердили, що користуються університетським сайтом для пошуку необхідної
інформації щодо навчання за цією програмою. ЕГ підсумовує, що ДУТ надає достовірну та прозору інформацію
щодо ОПП “Підприємництво та фінанси” через свій офіційний сайт.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

ЕГ зазначає про тісну співпрацю кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з компаніями-
партнерами, що позитивно відображається на високому рівні участі цих компаній у процесах покращення
майбутньої ОПП.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.

На сторінці, де приймаються пропозиції щодо покращення майбутньої програми, немає дедлайну щодо внесення
пропозицій у Проєкт освітньої програми. ЕГ рекомендує на сторінці, де приймаються пропозиції, фіксувати дедлайн
прийняття пропозицій щодо покращення майбутньої ОПП із метою розуміння всіма охочими кінцевих строків
перегляду наявних положень та можливості розгляду та внесення змін відповідно до завчасно отриманих
пропозицій.
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Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

В ДУТ організована прозора, чітка, нормативно закріплена система документів, що регулює права та обов’язки
учасників освітнього процесу, яка розміщена у вільному доступі на сайті ДУТ. Проєкт ОПП розміщений на сайті
ДУТ, але, на думку ЕГ, бажано фіксувати дедлайн прийняття пропозицій щодо покращення майбутньої ОПП із
метою розуміння всіма охочими кінцевих строків перегляду наявних положень та можливості розгляду та внесення
змін відповідно до завчасно отриманих пропозицій. ДУТ надає достовірну та прозору інформацію щодо ОПП
“Підприємництво та фінанси” через свій офіційний сайт, що підтверджується з боку здобувачів освіти. З огляду на
наявність позитивних практик та моментів, що мають бути опрацьованими на перспективу, ЕГ надає оцінку «B» за
цим критерієм.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових керівників.

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

не застосовується

6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

не застосовується
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Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 10.

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження, пов’язані із освітньою програмою, освітньою
діяльністю за цією програмою або процедурою проведення акредитації.

В період проведення акредитаційної експертизи експертній групі було надано доступ до всіх необхідних матеріалів
та затребуваної інформації. Усі запити на фокус-групи ЗВО погодив, відхилень від програми візиту не було. За
результатами експертизи було зроблено висновок, що за даною ОП у Державному університеті телекомунікацій
відбувається реальний освітній процес.

V. Підсумки

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації ОП, не пов’язані із
відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, відсутні.

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня програма відповідає Критеріям за
наступними рівнями відповідності:

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

Критерій 3 . Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання B

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Сторінка 26



Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

Шляхом підписання цього звіту ми стверджуємо, що провели акредитаційну експертизу у повній відповідності із
Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та інших
актів законодавства, а також здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно.

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Охріменко Ігор Віталійович

Члени експертної групи

Ковальська Любов Леонідівна

Завалій Тетяна Олександрівна
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