
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Державний університет телекомунікацій

Освітня програма 42814 Комп'ютерні науки

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

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 42814

Назва ОП Комп'ютерні науки

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Cпеціальність 122 Комп'ютерні науки

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 Плескач Валентина Леонідівна, Шубин Богдан Петрович, Булгакова
Олександра Сергіївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 11.10.2021 р. – 13.10.2021 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_78887698.pdf

Програма візиту експертної групи http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2092_88372541.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

Загальні враження від освітньої програми “Комп'ютерні науки” позитивні. ОП, що акредитується, має чіткі цілі, які у
повному обсязі відповідають місії та стратегії ДУТ. Експертна група вважає, що основні цілі освітньої програми та
програмні результати навчання визначаються з урахуванням сучасних тенденцій розвитку спеціальності на
галузевому, місцевому та глобальному рівнях. Освітня програма відповідає критеріям акредитації. Наявні
зауваження не носять системного характеру. Освітня програма відповідає потребам усіх стейкхолдерів. Освітній
процес відбувається в повному обсязі згідно законодавства щодо вищої освіти, здійснюється якісно, у комфортних
для викладачів і студентів умовах, з використанням сучасного лабораторного та допоміжного обладнання.
Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії.
Інформацію викладено коректно, усі посилання на всі документи функціонують.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Сильні сторони та позитивні практики ОП: - має чітко сформульовані цілі, вони повністю відповідають місії та
стратегії ДУТ. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначені з урахуванням потреб та позицій
стейкхолдерів, які постійно залучені у перегляді ОП; - проводиться активний моніторинг тенденцій розвитку
спеціальності та ринку праці; - залучення провідних IT-компаній до практичної підготовки здобувачів; - наявність
програми сертифікаційної підготовки в ІТ-компаніях; - високий рівень матеріально-технічної бази, який дозволяє
забезпечити освітні, наукові та творчі інтереси ОП; - проведення постійного моніторингу визначення потреб та
інтересів здобувачів освіти в вигляді різноманітних опитувань здобувачів освіти; - існування чіткої та зрозумілої
процедури вирішення конфліктних ситуацій, зокрема наявність можливості анонімного звернення через скриньку
довіри; - ефективне впровадження процесів моніторингу та процедур забезпечення якості вищої освіти; - наявність
чіткої та зрозумілої нормативної бази, яка описує процедури розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду освітніх програм; - відсутність випадків апеляцій серед студентів результатів підсумкових
контрольних заходів, що говорить про ефективність процедур та критеріїв оцінки; - відповідність НПП (зокрема
групи забезпечення) встановленим вимогам; - високий рівень навчально-методичного забезпечення ОП
«Комп'ютерні науки», що забезпечує досягнення визначених цілей та програмних результатів навчання; - достатні
умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами, що можуть навчатися за ОП; -
офіційний веб-сайт має зручну навігацію та відмінне наповнення, що дозволяє здобувачам освіти зручно знаходити
потрібну їм інформацію;

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Слабкою стороною ОП є відсутність практики використання академічної мобільності та дуальної освіти. Також
відсутня інформація щодо системи планування підвищення кваліфікації НПП. Експертна група рекомендує
приділити більше уваги вивченню англійської мови в контексті набуття соціальних навичок, діловому спілкуванню
в ІТ-галузі та оновити деякі нормативні документи, щодо визначення чітких правил проведення освітнього процесу,
розробити положення про організацію та контроль самостійної роботи здобувачів, переглянути формулу
конкурсного балу для вступу, яка б враховувала особливості самої освітньої програми.

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.

Стратегія розвитку Державного університету телекомунікацій на 2020 – 2025 роких затверджено рішенням Вченої
ради Університету (протокол № 11 від 23 грудня 2019 року) знаходиться за посиланням
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_11377077.pdf у вигляді презентації. Однією із стратегічних цілей є
“Утвердження Університету, як провідного профільного закладу вищої освіти у галузях телекомунікацій та
інформаційних технологій, його трансформація у сучасну інституцію, на засадах органічного поєднання освіти,
науки та практики”, що повністю відповідає цілям ОП. Також розробка та впровадження сучасних інформаційних
технологій присутня в кожному напрямку Стратегії розвитку ДУТ, що показує значущість для ЗВО наявність
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фахівців ОП “Комп'ютерні науки”. Мета освітньої програми спрямована на підготовку фахівців з комп’ютерних наук
з пріоритетом інноваційних технологій, що повністю корелює з місією та стратегією ЗВО. Інноваційний підхід до
підготовки фахівців з комп’ютерних наук базується на формуванні практичних навичок і вмінь на основі сучасних
теоретичних знань, з використанням навчально-матеріальної бази кафедри комп’ютерних наук, створеної на
обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексах. Тісна співпраця з ІТ-
компаніями дозволяє викладати сучасні ІТ-технології на реальних прикладах спеціалістами у сфері комп’ютерних
наук. Крім того дана ОП передбачає отримання сертифікатів за курсами компаній Oracle та Hewlett-Packard, які
підтверджують наявність компетентностей відповідно до вимог роботодавців. Таким чином, ЕГ вважає, що цілі і
завдання ОП «Комп'ютерні наки» корелюють з місією, стратегією та цілями ЗВО.

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

До перегляду та оновлення ОП, згідно рецензензій, були залучені ТОВ Евергрін Девелопмент та ТОВ Софела, яка
представляє Hewlett Packard Enterprise в Україні. Згідно протоколу кафедри №9 від 08.02.2021, представники
компанії Hewlett Packard Enterprise запропонували перейменувати ОК «Проектування інформаційних мереж» в ОК
“Проектування інформаційних систем” в зв'язку з тим, що ця назва більш точно відображає теоретичний зміст ОК та
ввести ОК «Технології хмарних обчислень». Крім того компанія запропонувала додати в ОП СК16, яка дозволить
отримати ПРН16 (протокол №12 від 19.04.2021). Представники компанії Евергрін Девелопмент запропонували для
забезпечення ПРН7 ввести ОК «Проектування обчислювальних пристроїв» (протокол №9 від 08.02.2021).
Перераховані вище компаніїї неодноразово пропонували ввести додаткові теми у програми ОК для забезпечення
ПРН, що підтверджується протоколами кафедри та змістом силабусів ОК. Під час інтерв'ювання, роботодавці
підтвердили свою участь в перегляді ОП, в змінах ОК. Кафедра КН турбується про те, щоб інтереси студентів було
враховано під час навчання на ОП - проводять відповідні опитування (форма опитування:
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-626-9021-uvaga-opituvannya-onovlennya-zmistu-disciplin_kafedra-kompyuternih-
nauk-ta-informaciynih-tehnologiy). Результати опитування - http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_95066891.pdf. За
результатами опитування, здобувачі в цілому задоволені навчанням як в ЗВО так і на ОП комп'ютерні науки. На
пропозиції здобувачів, а саме “у дисципліні «Прикладні технології JAVA» приділити більше уваги функціональним
інтерфейсам, а в дисципліні «Проектування обчислювальних пристроїв» більш детально розглянути
мікроконтролери”, НПП кафедри ввели в ОК «Прикладні технології JAVA» додаткову тему: “Функціональні
інтерфейси”; у дисципліну «Проектування обчислювальних пристроїв» було введено тему: Класифікація
мікроконтролерів. Структура та система команд PIC-контролерів, протокол №9 від 08.02.2021. Під час
інтерв'ювання, здобувачі підтвердили свою участь в перегляді ОП, в змінах ОК. В процесі оновлення ОП приймає
участь й академічна спільнота. Рецензенти ОП: Шевченко А.І. - директор Інституту проблем штучного інтелекту
МОН і НАН України та Іларіонов О.Є. - зав.кафедри інтелектуальних технологій КНУ імені Тараса Шевченка. В
засіданнях кафедри при перегляді ОП крім викладачів випускової кафедри також активно приймають участь НПП
науково-навчального інституту інформаційних технологій, що підтверджується протоколами кафедри. Так за
пропозицією НПП в ОП були додані СК15, ЗК10, СК17, ПРН15, ПРН 16. Крім того, при розробці ОП на 2021 рік,
випускова кафедра постановила (протокол №8) врахувати матеріали, представлені на міжнародній конференції
“Сучасні досягнення компанії Hewlett Packard Enterprise (HPE) в галузі IT та нові можливості ïx вивчення i
застосування”. Експертна група дійшла висновку, що інтереси та пропозиції стейкґолдерів в цілому враховуються під
час формулювання цілей та ПРН даної ОП.

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.

При формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОП враховано досвід підготовки здобувачів вищої
освіти окремих іноземних університетів: California Polytechnic State University
http://catalog.calpoly.edu/collegesandprograms/collegeofengineering/computersciencesoftwareengineering/bscomputersci
ence/, San Jose State University Departament of Computer Science and software engineering. Прийнято до уваги досвід
підготовки здобувачів вищої освіти за аналогічною спеціальністю в інших ЗВО України: КНУ ім. Тараса Шевченка,
Харківський національний університет радіоелектроніки, НТУУ «КПІ» ім. Сікорського, Національний університет
«Львівська політехніка»), що підтверджується протоколами кафедри. Врахування галузевого контексту
здійснюється згідно Європейської рамки ІКТ-компетенцій (European e-Competence Framework). Відповідно з нею
здобувачі готуються до професій “Enterprise Architect” та “Systems Architect”. При розробці ОП були враховані
підсумки Ukrainian IT Awards «Хто та за що отримав нагороду?» https://itukraine.org.ua/p%D1%96dsumki-ukrainian-
it-awards-2018-xto-ta-za-shhootrimav-nagorodu.html, в яких визначаються найкращі представники актуальних ІТ
професій. Цей захід покликаний знайти та відзначити найкращих професіоналів ІТ-галузі у різних спеціалізаціях та
напрямках. Також при визначені цілей та РН ОП було враховано галузевий та регіональний контекст шляхом
співпраці з передовими підприємствами ІТ галузі і науковими установами Київського регіону з якими заключено
договори про співпрацю: ІПРІ НАН України, ТОВ Евергрін Девелопмент, Hewlett Packard Enterprise, ТОВ Winncom
Technologies, Громадська організація «Kyiv IT-cluster» (http://www.dut.edu.ua/ua/859-p). Експертна група вважає,
що основні цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням сучасних
тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних
вітчизняних та іноземних освітніх програм. Проектування цілей та програмних результатів навчання ОП

Сторінка 4



відбувалось в тісній співпраці з роботодавцями. Кожного року відбуваються періодичні консультації з
представниками провідних компаній регіону, що підтверджено під час зустрічі та протоколами кафедри.

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.

За спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» за другим освітньо-науковим рівнем стандарт вищої освіти на сьогодні
відсутній. ОП розроблено на основі проекту стандарту спеціальності 122 Комп'ютерні науки для другого
(магістерського) рівня вищої освіти, який знаходить за посиланням
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1839_36287317.pdf. ПРН відповідають 7-му рівню Національної рамки кваліфікації
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1839_43472768.pdf, що повністю відповідає постанові КМУ від 25.06.2020 №519.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Експертна група вважає, що ОП “Комп'ютерні науки” має чітко сформульовані цілі, вони повністю відповідають місії
та стратегії ДУТ. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначені з урахуванням потреб та
позицій стейкхолдерів. Освітня програма дає можливість досягти результатів навчання у відповідності з проектом
стандарту вищої освіти за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки" та вимогами Національної рамки кваліфікації для
магістерського кваліфікаційного рівня.

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

відсутні

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітня програма має чітко сформульовані цілі, вони повністю відповідають місії та стратегії ДУТ. Інформацію
викладено коректно, усі посилання на всі документи функціонують. Цілі освітньої програми та програмні результати
навчання визначені з урахуванням потреб та позицій стейкхолдерів. Недоліки за даним критерієм відсутні. ЕГ
встановила повну відповідність.

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).

ОП (2021 рік вступу) знаходиться за посиланням http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1839_43472768.pdf. Обсяг ОП -
90 кредитів ЄКТС (1,5 роки), обсяг освітніх компонентів, спрямованих на формування компетентностей - 67
кредитів (обов’язкові блоки загальної підготовки - 12 кредитів, професійної підготовки - 25 кредитів, практичної
підготовки - 21 кредит, кваліфікаційна робота - 9 кредитів), обсяг вибіркової компоненти - 23 кредитів, що повністю
відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для відповідного рівня вищої освіти. Атестація
здобувачів освітнього рівня магістр даної ОП здійснюється у формі публічного захисту випускної кваліфікаційної
роботи магістра.
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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.

Аналіз змісту ОП «Компютерні науки», в тому числі компетентностей і ПРН, переліку її ОК та їх відповідності
результатам навчання і компетентностям, а також структурно-логічної схеми ОП дозволяє зробити наступні
висновки: - ОП структурована щодо загального часу навчання і змісту. В ній присутні обов’язкові блоки загальної
підготовки (12 кредитів, 6 ОК), професійної підготовки (25 кредитів, 7 ОК), практичної підготовки (21 кредит),
кваліфікаційна робота (9 кредитів) та вибіркові (23 кредита, вибір зі 122 можливих дисциплін). - у сукупності,
обов’язкові освітні компоненти ОП призводять до досягнення програмних результатів навчання, у тому числі тих,
які забезпечуються вивченням дисциплін загальної підготовки. Кожний програмний результат навчання у повній
мірі охоплений змістом ОП. - структурно-логічна схема представляє собою порядок вивчення освітніх компонент
програми по семестрах та відображає логічну взаємопов’язану систему вивчення ОК. Послідовність вивчення
обов’язкових компонент ОП є обґрунтованою і дозволяє досягти заявлених цілей та програмних результатів
навчання. У відкритому доступі на сайті кафедри (http://www.dut.edu.ua/ua/1744-pidgotovka-magistriv-kafedra-
kompyuternih-nauk) наведено силабуси дисциплін ОП. Зміст силабусів дисциплін відповідає поданій в ОП
інформації. Всі компетентності і програмні результати навчання забезпечуються обов’язковими ОК. Аналіз освітніх
компонентів, компетентностей та результатів навчання показав, що всі нормативні ОК відповідають спеціальності
122 «Комп’ютерні науки». - Відповідно до ОП викладання проводиться державною мовою. Іноземною (англійською)
проводиться викладання окремих тем дисциплін (зі слів гаранта), які формують професійні компетентності. Проте в
силабусах не позначено, які саме ОК викладаються іноземною мовою. Рекомендуємо врахувати це при наступних
переглядах ОП (або в силабусах). Під час інтерв’ювання здобувачів освіти та роботодавців експертною групою
ставилися питання щодо відповідності переліку ОК вимогам сучасного виробництва, логічності їх викладання,
задоволеності контентом ОП тощо. На ці питання були отримані грунтовні позитивні відповіді. ЕГ вважає, що ОП
має чітку структуру, ОК, включені до освітньої програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності
дозволяють досягти заявлених цілей та ПРН.

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

Аналіз НП, робочих програм ОК, компетентностей та ПРН за ОП свідчить про загальну відповідність даної ОП
предметній області спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Освітні компоненти відповідають зазначеній
спеціальності за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, та узгоджуються із особливостями та назвою ОП. Зміст
ОП також акцентовано на формування та розвиток професійних компетентностей, що включають наукові та
прикладні знання, а ПРН спрямовано на здатність розуміти і враховувати соціально-економічні, етичні аспекти, які
впливають на формування технічних рішень із використанням практичних навичок та технічних засобів;
аргументувати вибір методів для розв’язання задач, які стосуються комп'ютерних наук; критично оцінювати
отримані результати та захищати прийняті рішення, що відповідає вимогам до фахівців за спеціальністю 122
«Комп’ютерні науки». Відповідність предметній області також підтверджується налагодженою співпрацею з
роботодавцями, урахування їх зауважень і побажань. Під час зустрічі з різними фокус-групами, ЕГ встановила, що
здобувачі можуть здати відповідні сертифікаційні іспити та отримати сертифікати компаній Hewlett Packard, Oracle,
тощо. Отже, ЕГ вважає, що ОП «Комп’ютерні науки» відповідає вимогам у контексті підкритерію 2.3

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії (ІОТ) регламентується Положенням про формування ІОТ
здобувачів вищої освіти у ДУТ 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_48465246.pdf. Всього
вибірковий блок становить 23 кредитів (25% від загального обсягу ОП). Здобувачі обирають 2 дисципліни загальної
підготовки та 4 - професійної. Згідно “Положення про порядок та умови обрання…”, кількість кредитів обсягу ОК
повинно бути кратне 3, але в НП тільки один ОК кратний 3, останні 4 - по 5 кредитів. На зустрічі з сервісними
підрозділами директор навчально-методичного центру зауважив, що дане положення зараз буде коригуватися, а
саме кратність буде змінена з 3 на 5. Згідно Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових
дисциплін…, процедура вибору здобувачами вищої освіти освітніх компонент здійснюється на початку весняного
семестру для вивчення їх у наступному навчальному році та заповнюють відповідну заяву. В СО та під час
спілкування з різними фокус-групами вказано, що вибір проходить у осінньому семестрі (що для магістрів - логічно,
т.я. вибіркові дисципліни вивчаються в перших двох семестрах першого навчального року магістрів), але це не
співпадає з умовами положення. Здобувачі можуть обрати дисципліни з каталогу освітніх компонентів вільного
вибору студентами з будь-якого його розділу (повинна співпадати кількість кредитів), у розділі освітнього рівня
“магістр” знаходяться 122 дисципліни вибору. Катагог знаходиться за посиланням http://www.dut.edu.ua/ua/2080-
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katalog-osvitnih-komponentiv-vilnogo-viboru-studentami-navchannya, де також є силабуси цих дисциплін. Куратори
груп знайомлять здобувачів із порядком, термінами, особливостями запису на вивчення навчальних дисциплін,
запропонованих у Каталозі ОК вільного вибору студентами та за умови формування навчальних груп для їх
вивчення та нормативними документами. Каталог освітніх компонентів вільного вибору оновлюється щорічно на
початку навчального року (протокол ВР ДУТ№1 від 30.08.2021 - відповідь на запит п.6) Крім того, формуванню ІОТ
здобувача в ДУТ сприяє наявність власного індивідуального освітнього маршруту (Індивідуальний навчальний
план), що забезпечує підготовку студента в межах його інтересів, підвищення його конкурентоспроможності на
ринку праці, надання можливості отримання необхідних йому в подальшому soft skills, hard skills тощо. Приклад
індив.навч.плану наданий гарантом у відповідь на запит (п.8). ЕГ вважає, що наявні неточності в положеннях не є
критичними та будуть змінені при оновленні нормативних документів у 2021 році. Отже, ЕГ вважає, що ОП
«Комп’ютерні науки» відповідає вимогам у контексті підкритерію 2.4

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

За ОП передбачені такі види практик: науково-педагогічна – 6 кредитів, науково-дослідна – 6 кредитів та
переддипломна – 9 кредитів. Проходження практики регламентовано Положенням про проведення практики в ДУТ
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_62327642.pdf, програмами практик. Всі види практик є обов’язковими
освітніми компонентами ОП та дозволяють сформувати у здобувачів фахові компетентності зазначені в ОП.
Силабуси практик знаходяться за посиланням: http://www.dut.edu.ua/ua/1744-pidgotovka-magistriv-kafedra-
kompyuternih-nauk Базою науково-педагогічної практики є ДУТ, науково-дослідної та переддипломної - ДУТ,
Віннком Україна, Kyivstar, Vodafone, Евергрін Девелопмент, Віннком Україна, ІПРІ НАН України, згідно укладених
договорів, які знаходяться за посиланням http://www.dut.edu.ua/ua/859-partneri-kafedri-kafedra-kompyuternih-nauk-
ta-informaciynih-tehnologiy. В ДУТ приділяється багато уваги практичній підготовці здобувачів, значна кількість
лабораторних робіт забезпечено розвинутою лабораторною базою. Наприклад, навчально-науковий центр
технологій HPЕ дозволяє реалізувати в ході навчального процесу гібридну архітектуру HP Enterprise різних рівнів
складності. Під час зустрічей представники роботодавців підтвердили реальність співпраці. На запит ЕГ через
систему НА були надані сканкопії договорів на практику, звітів про проходження практик. Відповідно до поданих
даних проведення практик студентів організовано та проводиться в компаніях-партнерах кафедри, таких як ТОВ
Evergrin, Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, ТОВ Телекард Прилад. В ДУТ приділяється багато
уваги практичній підготовці здобувачів, значна кількість лабораторних робіт забезпечено розвинутою
лабораторною базою. ЕГ зробила висновок про достатньо високий рівень організації практичної підготовки
здобувачів вищої освіти, яка відбувається в ІТ-компаніях за відповідними договорами і дозволяє у повній мірі
здобути компетентності, необхідні у подальшій професійній діяльності.

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

В ОП набуття соціальних навичок передбачено: ЗК8, ЗК9, СК2, СК10, СК13, СК17 та відповідними ПРН: РН9, РН10,
РН16. Ці компетентності формуються як загальними освітніми компонентами - Педагогіка та психологія у вищій
школі, Організація проведення наукових досліджень, так і професійними - Проектування інформаційних систем,
Прикладні технології JAVA. Також soft skills допомагають сформувати особливості роботи студентів під час
виконання та захисту курсових та кваліфікаційних робіт, виконання індивідуальних та групових завдань. Це
дозволяє здобувачам освіти набути таких навичок, як комунікація, лідерство та управлінські здібності, вміння
роботи в команді, керування своїм часом, здатність системно мислити, розробляти та управляти проектами, тощо.
Інтерв'ювання ЕГ гаранта ОП та академічного персоналу дозволило встановити, що велика увага приділяється
забезпеченню здатності студентів до пошуку, обробки й інтерпретації інформації в.т.ч. і наукового спрямування. На
думку ЕГ варто було б додати вивчення іноземної мови професійного спрямування, направленої на поліпшення
комунікації при роботі в ІТ-компаніях. На зустрічі з академічним персоналом було відзначено, що вивчення
англійської мови не винесено в окремий ОК, так як на ОП відбувається вивчення деяких тем ОК англійською мовою,
н-д, в ОК “Технології хмарних обчислень” вивчаються деякі теми англійською мовою, хоча в силабусі ОК це не
зазначено. Крім того, в ОК “Організація проведення наукових досліджень” враховується участь у наукових
конференціях, підготовка наукових публікацій, участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах наукових
студентських робіт за спеціальністю, що також підвищує практику у володінні та спілкуванні англійською мовою.
Оцінюючи в цілому відповідність ОП підкритерію 2.6, експертна група вважає, що ОП відповідає вимогам у
контексті підкритерію.

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

Професійний стандарт за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології»
відсутній. За відсутності нормативних вимог критерії та процедури присудження професійних кваліфікацій за ОП
Комп'ютерні науки наразі в ДУТ розробляються внутрішні документи щодо присудження професійних 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 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. Навчальне
навантаження повного навчального року відповідає 60 кредитам ЄКТС. Обсяг 1 кредиту ЄКТС становить 30 годин.
Середнє тижневе аудиторне навантаження становить 15 годин без урахування вибіркових дисциплін. Кількість
освітніх компонентів, що планується для вивчення у одному навчальному році не перевищує 16, а сумарна кількість
екзаменів та заліків за семестр не перевищує 8. За запитом ЕГ було наданий робочий навчальний план (п.3), що
відображає графік навчального процесу та фактичне навантаження здобувачів. Крім того у Положенні про
організацію освітнього процесу вказано, що кількість годин аудиторних занять 1 кредиту становить від 33% до 90%.
Але проаналізував НП, було виявлено, що в деяких ОК обсяг аудиторної роботи знижений: - ОК “Технології
прийняття рішень” - 30% - ОК “Проектування обчислювальних пристроїв” - 30% Обсяг СРС регламентується
положенням про організацію освітнього процесу у ДУТ, в якому зазначено, що навчальний час, відведений на
самостійну роботу студента денної форми навчання, регламентується навчальним робочим планом і повинен
складати від 1/2 до 2/3 від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення конкретної дисципліни.
Спілкування зі здобувачами освіти та представниками студентського самоврядування під час зустрічей показало
відсутність скарг щодо надмірного навантаження та нестачі часу на самостійну роботу. За результатами опитувань
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_95066891.pdf здобувачами було внесено декілька побажань одне з яких -
збільшення самостійної роботи. Тому зменшення аудиторного часу на 3% на деяких ОК було зроблено, щоб
задовольнити прохання студентів. На думку ЕГ таке зменшення не є критичним і має більш дослідницький характер
- дослідити рівень зміни якості знань, але необхідно внести корективи у Положення про організацію освітнього
процесу. В цілому ж, обсяг ОП та її окремих ОК реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, і є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання. ЕГ рекомендує розробити окреме
положення про організацію та контроль самостійної роботи здобувачів.

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.

В ДУТ підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти регламентується «Положенням про дуальну
форму здобуття вищої освіти у ДУТ», http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_57217466.pdf. Підготовка здобувачів в
рамках ОП Комп’ютерні науки за дуальною формою освіти не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

- залучення провідних IT-компаній до практичної підготовки здобувачів; - наявність програми сертифікаційної
підготовки компаній Hewlett Packard, Oracle, тощо; - наявність каталогу ОК вільного вибору студентів, що налічує
для освітнього рівня “магістр” 112 можливих ОК вибору;

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

Недоліки: - ні в структурі ОП, ні в навчальному плані ні в силабусах ОК не зазначено, які саме ОК, або їх компоненти
викладаються іноземною мовою; Рекомендації: - внести корективи в силабусах ОК щодо визначення тем, які
викладаються іноземною мовою; - більше уваги приділити вивченню англійської мови в контексті набуття
соціальних навичок, діловому спілкуванню в ІТ-галузі; - привести у відповідність обсяг аудиторної роботи ОК до
зазначеного в положенні про організацію освітнього процесу; - зміст деяких нормативних документів необхідно
оновити (н-д, Положення про організацію освітнього процесу, Положення про порядок та умови обрання
студентами вибіркових дисциплін, тощо); - розробити окреме положення про організацію та контроль самостійної
роботи здобувачів.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Всі вимоги підкритеріїв “2.1”-”2.9” в цілому виконуються. Разом з тим зазначені недоліки не носять системного або
критичного характеру та досить просто усуваються. Рекомендації можуть бути виконані. Отже, на думку експертної
групи критерій вартий оцінки - “В”.

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.

Правила прийому на навчання до ДУТ, в т.ч. за ОП «Комп'ютерні науки», затверджені Вченою радою ДУТ (протокол
№5 від 15.12.2020 р.) і знаходяться у відкритому доступі на веб-сторінці університету за посиланням
http://www.dut.edu.ua/ua/108-pravila-priyomu-priymalna-komisiya. Правила прийому складено у відповідності до
чинних Умов прийому на навчання до ЗВО України. Правила прийому є достатньою мірою структурованими, вони
щорічно оновлюються та вчасно оприлюднюються на веб-сайті ДУТ, що підтверджено представниками різних
фокус-груп під час інтерв'ювання. Будь-яких дискримінаційних положень щодо потенційних вступників в правилах
прийому на навчання експертною групою не виявлено. Крім Правил прийому, веб-сторінка Приймальної комісії
містить багато іншої потрібної вступнику та достатньо корисної інформації.

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

Згідно правил прийому, для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра конкурсний бал розраховується за
формулою: Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + ПЗ, де ПІ - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у
формі тесту з іноземної мови або вступного випробування з іноземної мови, П2 - оцінка фахового вступного
випробування , ПЗ - оцінка за інші показники. К1, К2 - невід'ємні вагові коефіцієнти, встановлюються на рівні 0,5
кожний. Сума коефіцієнтів К1, К2 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1. На думку ЕГ, не зовсім зрозуміло
навіщо вводити до формули однакові вагові коефіцієнти, які ніяк не враховують особливість ОП. Під час зустрічі із
сервісними підрозділами директор навчально-методичного центру зауважив, що однакові вагові коефіцієнти
показують, що для цієї ОП в однаковій мірі необхідні і знання з іноземної мови і знання зі спеціальності. Крім того,
для вступників з інших спеціальностей, ЗВО надає однакові можливості для вступу на дану ОП, а вже знання зі
спеціальності відображаються в показнику П2. Вимоги до вступного випробування викладено в програмі вступного
випробування, яка щорічно оновлюється та оприлюднюється на сайті університету
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_424_10377788.pdf. Згідно цих вимог, порядок проведення фахового вступного
випробування регламентується “Положенням про приймальну комісію” (наказ №609 від 15.12.2015
http://www.dut.edu.ua/ua/1477-polozhennya-pro-priymalnu-komisiyu-priymalna-komisiya). За аналізом програми
фахового випробування, можна зазначити, що випробування складено та розроблено відповідно до особливостей
ОП. Програма розроблена викладачами кафедри, обговорена та затверджена наказом ДУТ від 18.03.21р. № 70.
Також в програмі вступного випробування детально описані критерії оцінювання, які є чіткими та зрозумілими.

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.

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюються такими нормативними документами
ДУТ: Положення про організацію освітнього процесу http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf,
Положенням про порядок організації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.pdf, Положенням про порядок перезарахування результатів
навчання (трансфер кредитів) у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf . Згідно Положенням про
порядок перезарахування РН, перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін проводять за заявою
студента на підставі порівняння їхніх навчальних програм та Академічної довідки (виписки з навчальної картки) або
додатка до документа про вищу освіту (диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, бакалавра,
спеціаліста, магістра), яку надає учасник освітнього процесу. Протягом терміну дії ОП не виникало прецедентів
визнання результатів навчання, які були отримані в інших ЗВО.

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
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реалізації освітньої програми.

Визнання результатів навчання, отримані здобувачем за програмами неформальної освіти, регулюються
Положенням про неформальну та інформальну освіту ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_89866048.pdf,
Положенням про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів) у ДУТ
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf В СО вказано, що застосування практики визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті протягом терміну дії ОП не було. Під час зустрічі з різними фокус-
групами, ЕГ встановила, що здобувачі можуть здати відповідні сертифікаційні іспити та отримати сертифікати
компаній Hewlett Packard, Oracle, тощо та за наявності сертифікатів отримати додаткові оцінки або закриття
кредитів, при умові що сертифікат відображає знання з вивченої теми, дисципліни (перелік ІТ-курсів з можливістю
отримати сертифікати знаходиться на сайті випускової кафедри http://www.dut.edu.ua/ua/161-zagalna-informaciya-
kafedra-kompyuternih-nauk-ta-informaciynih-tehnologiy).

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

- наявність чітких і зрозумілих правил вступу на навчання; - наявність вільного публічного доступу до документів
ЗВО, що регулюють доступ до ОП та визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО; - наявність
можливості отримати міжнародні сертифікати та використати їх в якості неформальної освіти.

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

ЕГ рекомендує переглянути формулу конкурсного балу для вступу та встановити різні коефіцієнти К1 та К2 за
освітньою програмою “Комп'ютерні науки”, які б враховували особливості самої освітньої програми.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Всі вимоги підкритеріїв “3.1”-”3.4” в цілому виконуються. Разом з тим зазначені рекомендації не є недоліками даної
ОП. Враховуючи сильні сторони ОП, релевантність отриманих фактів контексту Критерію 3 експертна група робить
висновок, що ОП та освітня діяльність за цією програмою за критерієм 3 відповідає рівню В.

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.

Форми та методи навчання і викладання за ОП регулюються Положенням про організацію освітнього процесу в ДУТ
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf. Відповідно до нього, підготовка здобувачів вищої освіти
здійснюється за такими формами: денна, заочна, дистанційна; форми навчання можуть поєднуватися. Основними
формами навчання є: навчальні заняття, в т.ч. онлайн, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять на ОП Комп’ютерні науки є: лекції; практичні, лабораторні, консультації.
Застосовуються традиційні методи і прийоми, а також інтерактивні інноваційні методики (лекції-візуалізації з
використанням презентаційного матеріалу, мозковий штурм, навчальна дискусія, ділова гра та ін.), які добираються
викладачем самостійно і прописуються у силабусі навчальної дисципліни. При проведенні проміжного контролю
переважно використовуються усне опитування письмове або комп’ютерне тестування. Семестровий контроль
проводиться у форматі тестових та творчих завдань, в тому числі із використанням електронних засобів. ЕГ вважає,
що заявлені форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню поставлених цілей освітньої програми
та її програмних результатів навчання. Посилання на документи, які підтверджують всі заявлені форми навчання
підтверджено на сайті кафедри силабусами навчальних дисциплін магістрів (http://www.dut.edu.ua/ua/1744-
pidgotovka-magistriv-kafedra-kompyuternih-nauk), також продемонстровано в системі Moodle (http://dl.dut.edu.ua.)
наявність розроблених усіх РПНД, де на кожного студента заведено відповідно персональний логін і пароль, його
профіль відповідає його навчальному плану з відповідними нормативними дисциплінами, і вибірковими, далі через
електронну пошту,, чати Viber, Telegram, канали взаємодій Moodle відбуваються комунікації із кожним студентом,
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результати опитувань (http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-
vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti) свідчать, що методи навчання та викладання оцінено 18 студентами на 4,5 балів
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_95066891.pdf), спілкування з куратором відбувається раз на тиждень
(83,3%), студенти оцінюють освітню програму на 5 балів, 67 % студентів рекомендуватимуть її знайомим, друзям.
Використання онлайн навчання, е-матеріалів, додаткові консультації сприяють ефективному засвоєнню матеріалів.
Заверджено Каталог освітніх компонент вільного вибору студентами протоколом №1 засідання Вченої ради ДУТ від
30.08.2021. Академічну свободу здобувачів вищої освіти реалізовано через можливість вільного вибирання
вибіркових освітніх компонент, тем кваліфікаційних робіт, пропонування власної теми досліджень, через участь у
гуртках, отримання сертифікатів у курсах з підготовки фахівців за спеціальністю DevOps Engineer
(http://www.dut.edu.ua/ua/167-robota-iz-studentami-kafedra-kompyuternih-nauk-ta-informaciynih-tehnologiy) участь у
наукових конфенціях тощо.

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).

Студентам забезпечено розширений доступ до навчальних, навчально-методичних матеріалів, що застосовуються у
освітньому процесі у локальній мережі ДУТ. Для забезпечення студентів інформацією про освітній процес
використовується платформа Moodle http://dl.dut.edu.ua. Для доступу до неї на початку першого курсу надається
індивідуальний логін і пароль. Також використовуються електронна пошта, чати Viber, Telegram, веб-сайт, сторінка
Instagram, Zoom та ін. Форми і методи навчання й викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу,
який забезпечується вибором індивідуальних завдань з окремих освітніх компонент, тем кваліфікаційних робіт, баз
практики, вибіркових дисциплін, платформ відеозв’язку для проведення занять в умовах карантину. Зворотній
зв’язок із здобувачами освіти відбувається шляхом періодичного анкетування, тестування та безпосереднього
спілкування з викладачами, що дозволяє науково-педагогічним працівникам коригувати власну стратегію
викладання та обирати оптимальні методи навчання для підвищення рівня задоволеності студентів. Результати
опитування здобувачів http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-626-9021-uvaga-opituvannya-onovlennya-zmistu-
disciplin_kafedra-kompyuternih-nauk-ta-informaciynih-tehnologiy показали, що середній бал (за 5-бальною шкалою)
оцінки рівня задоволеності методами навчання і викладання складає 4,5 балів, що свідчить про високий рівень
викладацької майстерності викладачів залучених до викладання на ОП. Отже, ЕГ вважає, що учасники освітнього
процесу своєчасно отримують доступну інформацію щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання,
порядку та критеріїв оцінювання у межах освітніх компонентів у вигляді силабуса на сайті кафедри чи робочої
програми навчальної дисципліни на платформі Moodle

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

Поєднання навчання і наукових досліджень, підготовка наукових кадрів є одним із стратегічних напрямів розвитку
ДУТ. Під час реалізації ОП Комп'ютерні науки відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої
програми використовують різноманітні елементи досліджень. Зокрема: студенти під час виконання кваліфікаційних
робіт проводять прикладні дослідження та розрахунки, які проходять апробацію на конференціях та публікуються в
наукових виданнях. Практикується участь здобувачів вищої освіти в наукових дослідженнях кафедр та їх презентації
у форматі круглих столів, студентських конференцій. Щорічно проводиться науково-практичний семінар студентів
«Сучасні досягнення компанії Hewlett Packard Enterprise в галузі ІТ та нові можливості їх вивчення і застосування»
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1739_84226985.pdf з метою широкого обговорення новітніх ІТ-технологій та
наукових здобутків студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників та роботодавців Метою проведення
конференцій є передусім обмін досвідом у сфері фундаментальних і прикладних наукових досліджень,
аналізування, систематизація, узагальнення актуальних проблем і новітніх трендів у сфері комп’ютерних наук,
налагодження контактів між вченими. Крім цього, на кафедрі працюють студентські наукові гуртки: Перспективи
розвитку конвергентної мережевої інфраструктури, Апаратні засоби інформаційних систем). Здобувачі спільно з
викладачами друкуються у наукових виданнях. Студенти мають можливість розміщувати публікації у фахових
виданнях України, що видаються у ДУТ «Телекомунікаційні та інформаційні технології», «Зв’язок», «Захист
інформації». Крім того, здобувачі ОП беруть участь у всеукраїнських студентських олімпіадах, наукових конкурсах,
відвідують заходи за професійною тематикою. Команда кафедри комп’ютерних наук у складі студентів Антонова В.В.
та Саміляка І.М. під науковим керівництвом доцента Іщерякова С.М. на всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт зі спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» зайняла перше місце з проектом
«Розрахунок координат критичних точок знятих з безпілотного літального апарату». У 2019 р. команда у складі
Антонова В.В. та Саміляка І.М. зайняла друге місце з проектом «Система безпеки з автоматичним розпізнаванням
автомобільних номерів на камерах спостереження». На конкурсі стартапів InnoDnipro 2018 розробка магістра
Антонова В.В. перемогла у конкурсі, а автор здобув грошову винагороду у розмірі 50000 гривень. Крім того,
студенти долучаються до виконання науково-дослідних робіт кафедри. Тому, ЕГ вважає, що забезпечено поєднання
навчання і досліджень під час реалізації ОП відповідно до магістерського рівня, спеціальності Комп’ютерні науки та
цілей освітньої програми. Студенти беруть активну участь в організації та проведенні наукових семінарів,
студентських конференціях, олімпіадах (http://www.dut.edu.ua/ua/167-robota-iz-studentami-kafedra-kompyuternih-
nauk-ta-informaciynih-tehnologiy).
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4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Викладачі кафедри комп'ютерних наук оновлюють зміст освітніх компонентів на основі наукових досягнень і
сучасних практик у галузі інформаційних технологій. У всіх дисциплінах, які викладають на кафедрі втілено
інноваційний зміст навчання http://www.dut.edu.ua/uploads/p_161_68222049.pdf, що є частиною стратегії
університету. Зміни до ОП вносять на основі наукових результатів у процесі досліджень. Протягом 2017-2021 рр.
кафедрою виконуються науково-дослідні роботи: «Методика розробки безпроводової мережі високої щільності на
базі технології ARUBA INSTANS» (РК 0118U004553); «Методика підвищення ефективності систем управління
безпроводовими мережами на основі векторного синтезу» (РК 0118U004552). Зазначені теоретичні дослідження та
практичні результати роботи кафедри дали змогу внести зміни до програм навчальних дисциплін «Проектування
обчислювальних пристроїв», «Проектування інформаційних систем». Актуальними та перспективними напрямками
у сфері ІТ є вивчення технологій програмування, інфраструктури інформаційних систем у різних предметних
областях та штучного інтелекту. Зміст навчальних дисциплін кафедри постійно оновлюється з урахуванням
розвитку галузі ІТ, відповідно до компетенцій компаній роботодавців - партнерів кафедри
http://www.dut.edu.ua/ua/859-partneri-kafedri-kafedra-kompyuternih-nauk-ta-informaciynih-tehnologiy: Hewlett
Packard Enterprise, Громадська організація «Kyiv IT-cluster», ІПРІ НАН УКРАЇНИ, ТОВ «Віннком Україна»,
Evergreen. На основі наданих компетенцій компаній роботодавців-партнерів кафедри оновлюються змісти
навчальних дисциплін: Технології штучного інтелекту; Прикладні технології JAVA; Технології хмарних обчислень.
Для втілення в навчальний процес сучасних практик в галузі ІТ НПП кафедри пройшли міжнародну сертифікацію
компаній вендорів: професор Ільїн О.О., доцент Сєрих С.О., доцент Василенко В.В., Катков Ю.І. Представник
компанії Hewlett Packard Enterprise Шумигора Т.І. запропонувала додати до ОП спеціальну компетентність СК16,
яка дозволить отримати програмний результат навчання РН17 «Уміти реалізовувати високопродуктивні обчислення
на основі хмарних сервісів» ввести відповідні теми програми дисциплін: «Проектування інформаційних систем» та
«Технології хмарних обчислень». Компанія Евергрін Девелопмент запропонувала для забезпечення РН7 ввести
дисципліну «Проектування обчислювальних пристроїв». протоколом засідання кафедри від 19.04.21 № 19. Відтак,
ЕГ вважає, що відбувається процес оновлення змісту освіти на основі здійснюваних наукових досліджень і сучасних
практик з урахуванням розвитку галузі ІТ, відповідно до компетенцій компаній роботодавців - партнерів кафедри.

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

Порядок реалізації права на академічну мобільність регламентовано Положенням про порядок організації права на
академічну мобільність учасників освітнього процесу http://surl.li/kfbm. Старший викладач Каргаполов Ю.В. є
головою міжнародного Відділення Інтернет Спільноти ISOC IoT SIG, учасник міжнародної спеціальної групи з
проблем імплементації IDN – UA SG ICANN, доцент Сєрих С.О. брав участь у міжнародній конференції
«Modernmethodologies, innovations, andoperational experience in thefieldoftechnicalsciences», Radom, Republicof Poland,
27-28.12.17р, 06-20.09.17р., професор Ільїн О.О. проходив стажування «Інтернаціоналізація вищої освіти.
Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі» в
університеті Collegium Civitas, Варшава, Польща, 20.05.19р.-11.06.19р. ДУТ є членом Міжнародного союзу
електрозв’язку, що сприяє розвитку спільної дослідної діяльності та є запорукою інтеграції в міжнародний освітній
простір. В ДУТ щорічно проводиться конференція МСЕ. Це направлено на розвиток міжнародної діяльності,
академічної мобільності студентів та НПП, шляхом їх участі у міжнародних конференціях, проведенню стажування
НПП в міжнародних університетах, а також участі НПП у професійних об’єднаннях за спеціальністю («Internet
Society»). Викладачі кафедри мають публікації у міжнародних наукометричних базах Scopus. Результати наукових
досліджень і стажувань впроваджуються у навчальний процес. Отже, ЕГ вважає, що процеси навчання, викладання
та наукових досліджень пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності кафедри.Зміст навчальних дисциплін кафедри
постійно оновлюється з урахуванням розвитку галузі ІТ, відповідно до компетенцій міжнародних компаній
роботодавців - партнерів кафедри http://www.dut.edu.ua/ua/859-partneri-kafedri-kafedra-kompyuternih-nauk-ta-
informaciynih-tehnologiy: Hewlett Packard Enterprise, ТОВ «Віннком Україна», Evergreen. Викладачі кафедри
отримали міжнародні сертифікати та готують висококваліфікованих фахівців, вдосконалюють знання і навички
студентів з використанням сучасних програм навчання на базі навчально-наукового центру технологій Hewlett-
Packard Державного університету телекомунікації. Це - перший Центр в Україні, в якому основний акцент зроблено
на вивченні мережевих технологій за програмою Hewlett-Packard Accredited Technical Associate. Також на кафедрі
комп’ютерних наук на кафедрі функціонують авторські курси Java з підготовкою щодо отримання міжнародного
сертифіката Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer. Керівник Сергій Іщеряков, кандидат технічних наук,
доцент. Java-тренер з 2009 року, підготував більше 40 сертифікованих спеціалістів рівня Oracle Certified Professional,
Java SE6 Programmer, Oracle Certified Professional, Java EE5 Web Component Developer (http://www.dut.edu.ua/ua/165-
naukova-diyalnist-kafedra-kompyuternih-nauk-ta-informaciynih-tehnologiy).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.
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До сильних сторін ОП у контексті відповідності Критерію 4 відносяться: - використання платформи Moodle; он-лайн
бібліотеки, сучасного обладнання; - запроваджено студентські конференції, наукові студентські семінари, гуртки,
круглі столи, стартапи, проекти зі студентами; - силабуси подано чітко, зміст навчальних дисциплін НПП постійно
оновлюють із урахуванням розвитку галузі ІТ, відповідно до новітніх трендів і компетенцій міжнародних компаній
роботодавців, які співпрацюють із кафедрою, пропозицій студентів, є науково-педагогічні працівники, які водночас
працюють, як в ІТ-компанії, так і в університеті, є програми сертифікаційної підготовки

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

ОП Комп’ютерні науки не забезпечує міжнародної мобільності, номерів державної реєстрації науково-дослідних
робіт кафедри, до яких долучаються студенти як виконавці, немає.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Ураховуючи сильні сторони ОП, актуальність отриманих фактів контексту Критерію 4 експертна група робить
висновок, що ОП та освітня діяльність за цією програмою 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.

Забезпечення чіткості та зрозумілості форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання здобувачів вищої освіти
відбувається унаслідок таких заходів: ґрунтовний підхід кафедри до їх планування і формулювання; постійною
роз’яснювальною роботою зі студентами. ОП передбачає вхідний, поточний, рубіжний та підсумковий контроль.
Вхідний контроль проводиться викладачами на першому занятті за завданнями, які відповідають програмі
попередньої освітньої компоненти у формі усного опитування студентів з метою розробки заходів надання
індивідуальної допомоги студентам та коригування освітнього процесу. Поточний контроль проводиться
викладачами на всіх видах аудиторних занять. Рубіжний контроль проводиться після вивчення логічно завершеної
частини навчальної програми дисципліни у формі контрольної роботи, тестування, виконання розрахункового або
розрахунково-графічного завдання, тощо. Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання студентів
на проміжних або заключному етапах їх навчання. Він включає семестровий контроль і атестацію. Критерії
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти докладно описано у робочих програмах та силабусах
дисциплін http://www.dut.edu.ua/ua/1744-pidgotovka-magistriv-kafedra-kompyuternih-nauk. У них наводиться
кількість балів, які здобувачі можуть отримати за виконання певного виду роботи та чіткі критерії оцінювання.
Попереднє ознайомлення з формами контрольних заходів і критеріями оцінювання за кожною ОК здійснює НПП
на початку кожного семестру на першому занятті викладання дисципліни, де роз’яснює структуру дисципліни та
процедуру проведення контрольних заходів з зазначенням відповідних форм та критеріїв за якими буде
здійснюватись оцінювання здобутих знань та навичок. У подальшому при застосуванні того чи іншого контрольного
заходу доводить до студентів вимоги до оцінювання. Терміни контрольних заходів регламентуються графіком
освітнього процесу та розкладом на поточний семестр, що затверджуються ректором ДУТ та розміщуються на
офіційному сайті до початку семестру. Отже, ЕГ вважає, що контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти
відбувається належним чином. Навчальний процес описано за посиланням: http://www.dut.edu.ua/ua/136-
navchalniy-proces-navchannya. Перелік екзаменів і заліків семестрового контролю визначено робочим навчальним
планом зі спеціальності (blob:https://office.naqa.gov.ua/534e67a4-cd90-49fb-a737-caecf4a5ba9b). Семестрові екзамени
складаються студентами у період екзаменаційних сесій згідно з розкладом, який затверджується деканом
факультету /директором інституту і доводиться до викладачів і студентів не пізніше, ніж за місяць до початку сесії.
Відхилення від розкладу екзаменів неприпустимо. Графік навчального процесу відображено за посиланням :
http://www.dut.edu.ua/ua/137-grafik-navchalnogo-procesu-navchannya. Зазначимо, що затверджено Положення про
організацію та проведення поточного і семестрового контролю здобувачів вищої освіти з використанням також і
дистанційного навчання.
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2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна
робота передбачає розв’язання складної задачі або проблеми у сфері комп’ютерних наук і передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій з метою розвитку існуючих знань та процедур. Кваліфікаційна робота
виконується самостійно здобувачем вищої освіти. Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат відповідно до
«Кодексу академічної доброчесності» http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf та «Інструкції 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 та оприлюднюється у репозитарію університету. Захист
кваліфікаційної роботи - відкрита і гласна процедура. Форма атестації здобувачів вищої освіти відповідає вимогам
проєкту стандарту вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки для другого (магістерського) рівня вищої
освіти. ЕГ вважає, що атестація здобувачів вищої освіти відповідає нормативним вимогам внутрішніх документів
ДУТ, зокрема, дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти при виконанні кваліфікаційної
роботи магістра є обов’язковим і передбачає дотримання всіх положень Кодексу академічної доброчесності ДУТ, у
ЗВО здійснюють перевірку на плагіат, який охоплює технічну перевірку за допомогою програми StrikePlagiarism та
експертний аналіз, що має на меті виявлення запозичень ідей, рішень, моделей, методів тощо, та здійснюється
комісією зі складу викладачів кафедри.Впроваджено Положення про кваліфікаційну роботу магістра
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1400_87649331.pdf).

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.

Об’єктивність екзаменаторів в процесі проведення підсумкових контрольних заходів забезпечується насамперед
прозорістю та публічністю процедури: в усіх навчальних аудиторіях ДУТ встановлено систему відеонагляду, що
перешкоджає зловживанням та упередженості з боку екзаменаторів. Здобувачі вищої освіти до початку
підсумкового оцінювання заходів ознайомлюються із формою та критеріями оцінювання знань. Підсумкове
оцінювання зазвичай проводиться у форматі письмової роботи та/або тестового комп’ютерного опитування, що
знижує рівень об'єктивності оцінювання. Перевірка курсових, кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти
здійснюється відповідно до Інструкції щодо перевірки на академічний плагіат наукових робіт, кваліфікаційних
робіт, навчально-методичних матеріалів студентів, науково-педагогічних працівників ДУТ з використанням
технічних засобів http://surl.li/aftbf. Для врегулювання конфліктних ситуацій розроблено проект Положення про
вирішення конфліктних ситуацій у ДУТ http://surl.li/aftbh . Щорічно проводяться тематичні опитування студентів
http://surl.li/aftbg, де студенти дають свою оцінку щодо вирішення конфліктних ситуацій у ДУТ. Результати
опитування обговорюються та приймаються відповідні рішення на Вченій раді ДУТ та на засіданнях кафедри. Під
час існування даної ОП випадків оскарження об’єктивності екзаменаторів, конфлікту інтересів не було. Отже, ЕГ
вважає, що в цілому висвітлено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів для усіх учасників
освітнього процесу. Система врегулювання конфлікту інтересів ДУТ та процедури оскарження результатів
контрольних заходів регламентовано проектом Положення про вирішення конфліктних ситуацій у ДУТ. У випадках
конфліктної ситуації за мотивованою заявою студента чи викладача, деканом/ директором інституту створюється
комісія для приймання екзамену (заліку), до якої входять завідувач кафедри (провідний викладач) і викладачі
відповідної кафедри, представники деканату, профспілкового комітету студентів та студради. Під час існування цієї
ОП випадків оскарження об’єктивності екзаменаторів, конфлікту інтересів не було.

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.

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної (АД) доброчесності прописані в в Кодексі академічної
доброчесності - http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf; Інструкція щодо перевірки на академічний
плагіат з використанням технічних засобів - http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_42739124.pdf. Згідно з Кодексом
АД здобувачі у випадку порушення АД можуть бути притягнені до відповідальності. Як інструменти протидії
порушенням АД на ОП використовуються регулярне інформування здобувачів щодо дотримання норм академічної
доброчесності. Обов'язкова перевірка кваліфікаційних робіт на наявність текстових запозичень здійснюється
відповідно до http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_42739124.pdf. та за допомогою антиплагіатної Інтернет-системи
на основі внутрішньої бази документів університету та в Інтернеті на безоплатній основі. До офіційної перевірки
університету, студенти можуть самостійно перевірити кваліфікаційну роботу за допомогою безкоштовних програм
(Etxt Antiplagiat), і ознайомити з результатами перевірки керівника кваліфікаційної роботи. На основі отримання
звіту подібності експертна група кафедри, приймає рішення стосовно кваліфікаційної роботи. При потребі, для
розгляду звіту подібності кваліфікаційної роботи експертна група може залучати здобувача вищої освіти та його
наукового керівника. Процедура інформування здобувачів за ОП щодо дотримання норм АД закріплена
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підписанням ними декларації. Всі аудиторії університету обладнані відеокамерами, що унеможливлює списування
при проведенні письмових іспитів. Тому, ЕГ вважає, що запроваджено чіткі та зрозумілі політика, стандарти та
процедури дотримання академічної доброчесності. Існує Положення про систему внутрішнього забезпечення якості
освіти ДУТ, Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у ДУТ та Інструкції
Університету щодо перевірки на академічний плагіат наукових робіт, кваліфікаційних робіт, навчально-методичних
матеріалів здобувачів вищої освіти з використанням технічних засобів (п.5.3,
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_28574679.pdf); є окремий структурний підрозділ - відділ моніторингу якості
освіти, ліцензування та акредитації, який опікується питаннями АД, також функціонує Комісія академічної
доброчесності Університету. Рада молодих вчених ДУТ надає Рекомендації щодо дотримання принципів
академічної доброчесності для молодих вчених (http://www.dut.edu.ua/ua/1270-spriyannya-akademichniy-
dobrochesnosti-rada-molodih-vchenih). Серед технологічних рішень можна зазначити запровадження при викладанні
у навчальній дисципліні “Методологія та організація проведення наукових досліджень” вивчення загальних вимог
до написання письмових робіт і понять академічної доброчесності. За цією ОП проводилося опитування здобувачів
вищої освіти (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_95066891.pdf), слайд №6, оцінка є позитивною.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

У силабусах і РПНД наведено кількість балів, які здобувачі можуть отримати за виконання певного виду роботи та
чіткі критерії оцінювання, правила проведення контрольних заходів є зрозумілими. На ОП Комп’ютерні науки
оскарження результатів проведення контрольних заходів не було виявлено, існує Інструкція щодо перевірки на
академічний плагіат кваліфікаційних робіт.

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

Оформлення та наповнення робочих навчальних програмах регламентовано Збірником форм організаційних та
навчально-методичних документів ДУТ від 2016 р. - бажано оновити його певні положення, строки контрольних
заходів регламентовано графіком освітнього процесу та розкладом на поточний семестр, проте не всі студенти
можуть чітко їх дотримуватися (у тому числі, під час локдауну), тому систему відпрацювання навчальних боргів не
передбачено у навчальному процесі (зміна обсягу балів для тих, хто з великим запізненням здає роботи/стимули
для тих, хто найпершим здасть всі лабораторні/практичні) заняття, бажано запровадити графік закриття кредитів.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Ураховуючи сильні сторони ОП, релевантність отриманих фактів контексту Критерію 5 експертна група робить
висновок, що ОП та освітня діяльність за цією програмою за критерієм 5 відповідає рівню В.

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.

Конкурсний добір викладачів проводиться згідно з Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_23636289.pdf, в якому передбачено процедури, направлені
на оцінювання рівня професіоналізму претендента на посаду НПП. Під час оцінювання кафедра може
запропонувати претенденту провести пробні лекції, практичні заняття, за результатами яких складається відгук про
відкрите заняття. Кандидатури претендентів обговорюються на засіданнях кафедри. За результатами обговорення
складається мотивований висновок про професійні якості претендентів. Рішення про рекомендацію/не
рекомендацію приймається кафедрою шляхом таємного голосування. Рішення кафедри передається на розгляд
Вченої ради Навчально-наукового інституту інформаційних технологій, а потім – конкурсної комісії. ЕГ вважає, що
академічну та/або професійну кваліфікацію викладачів через відповідні процедури забезпечено якісно задля
досягнення визначених відповідною програмою цілей і програмних результатів навчання. НПП - це відомі доктори
технічних наук, кандидати технічних наук, фахівці галузі зв'язку - з педагогічним і науковим досвідом. Професійна
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кваліфікація Шикули О.М. безпосередньо пов’язана з викладанням НД Веб-технології та Веб-дизайн, Технології
хмарних обчислень (виконано умови п.38 ліцензійних вимог пп.1,3, 4, 7, 8,12); Іщеряков С.М. викладає НД
Проектування обчислювальних пристроїв (виконано умови п.38 ліцензійних вимог пп.1,3, 12, 14, 15,19),
Звенігородський О.С. читає НД Технології ШІ (виконано умови п.38 ліцензійних вимог пп.1,3, 8, 12, 19), Щербина
І.С. - НД Технології інтелектуального аналізу даних (виконано умови п.38 ліцензійних вимог пп.1,3, 4, 11), Сєрих С.О.
- НД Проектування інформаційних систем (виконано умови п.38 ліцензійних вимог пп.1,3, 8, 11, 19), Вальченко О.І. -
Захист професійної діяльності в галузі (виконано умови п.38 ліцензійних вимог пп.1,2, 3,4, 8), викладач Гніденко
В.М. підготував відповідні навчальні посібники “Конвергентна мережна інфраструктура” (НД Конвергентна
мережева інфраструктура), “Побудова SDN мереж” (НД Побудова SDN мереж) та інші. Група забезпечення і коло
викладачів, які викладають на цій ОП, не збігаються, проте зазначимо, що досвід професійної діяльності НПП у
відповідних предметних сферах дозволяє їм фахово викладати дисципліни.

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

Під час конкурсного добору беруться до уваги такі показники: відповідність викладача ОП у цілому та певному
освітньому компоненту (п. 37 Ліцензійних умов), досягнення у професійній діяльності (п. 38 Ліцензійних умов),
рейтинг викладача за результатами щорічного оцінювання, рівень трудової дисципліни, а також оцінка діяльності
викладача здобувачами освіти через опитування https://cutt.ly/rjvuThY. При призначенні на роботу укладаються
строковий трудовий договір (контракт). У додатку до контракту для обов’язкового виконання зазначаються
показники, що визначають рівень наукової та професійної активності НПП на наступний термін обрання. Отже, ЕГ
вважає, що процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний рівень
їхнього професіоналізму для успішної реалізації ОП. Процедуру конкурсного добору викладачів регламентовано
Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_23636289.pdf, в якому передбачено дії, направлені на оцінювання рівня
професіоналізму претендента на посаду НПП. Рішення про рекомендацію/не рекомендацію приймається кафедрою
шляхом таємного голосування. Рішення кафедри передається на розгляд Вченої ради Навчально-наукового
інституту інформаційних технологій, а потім – конкурсної комісії.

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

Співпраця з роботодавцями направлена на підготовку конкурентоспроможних фахівців на ринку праці: підготовка
здобувачів вищої освіти за компетенціями роботодавців; залучення представників роботодавців до освітнього
процесу та атестації випускників; оновлення матеріально-технічного забезпечення для проведення практичних
занять і досліджень; проходження практик і стажувань здобувачів у компаніях-партнерах. Зацікавленість
роботодавців у співпраці з кафедрою щороку зростає, про що свідчить динаміка кількості укладених договорів і
меморандумів. Роботодавці залучаються до освітнього процесу шляхом: участі у засіданнях кафедри при
обговоренні, оновленні, модернізації ОП та рецензуванні. ЕГ вважає, що роботодавців залучено до організації та
реалізації освітнього процесу. 8 листопада 2014 р. в межах програми «Інститут Технологій Hewlett-Packard»
відкрито та обладнано Навчально-науковий центр НРЕ - http://www.dut.edu.ua/ua/1498-navchalno-naukoviy-centr-
tehnologii-hewlett-packard-kursi-hewlett-packard, ауд. 132). ННЦ технологій НР - перший Центр в Україні, в якому
основний акцент зроблено на вивчення мережевих технологій за програмою Hewlett-Packard Accredited Technical
Associate. Центр оснащено найсучаснішим обладнанням і програмним забезпеченням Hewlett-Packard для
проведення курсів з мережевих технологій (включаючи обладнання для бездротових мереж). Включено до
навчального процесу курси з підготовкою до міжнародної сертифікації за програмами HP Professional level ATP Flex
Network Solutions. ТОВ Евергрін Девелопмент проводить безкоштовні курси Project Management. Щорічно кафедрою
з представниками компанії Hewlett Packard Enterprise проводиться Науково-технічна конференція Сучасні
досягнення компанії Hewlett Packard Enterprise в галузі ІТ та нові можливості їх вивчення і застосування
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1739_84226985.pdf. Роботодавці ТОВ Евергрін Девелопмент, ТОВ Софела брали
участь у перегляді і оновленні змісту навчальних дисциплін http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1839_20732556.pdf.

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

Представник компанії BlackwoodGames доцент Василенко В.В. як доцент кафедри комп’ютерних наук читає НД
Серверні платформи HPE. Генеральний директор Консорціуму «Український центр підтримки номерів та адрес»
Каргаполов Ю.В. як старший викладач кафедри комп’ютерних наук проводить заняття з дисципліни Інтернет
технології. Також, залучено до освітнього процесу представника компанії Evergreen М. Кравцова, який читає курси,
пов’язані з Project Management (Гнучкі методології управління ІТ проектами). Ці професіонали-практики проводять
консультування при виконанні кваліфікаційної роботи магістра. ЕГ вважає, що професіоналів-практиків як
представників роботодавців залучено до організації та реалізації освітнього процесу. Співпраця з роботодавцями
направлена на підготовку конкурентоспроможних фахівців на ринку праці: підготовка здобувачів вищої освіти за
компетенціями роботодавців; залучення представників роботодавців до освітнього процесу та атестації випускників;
оновлення матеріально-технічного забезпечення для проведення практичних занять і досліджень; проходження
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практик та стажувань здобувачів в компаніях-партнерах. Зацікавленість роботодавців у співпраці з кафедрою
щороку зростає, про що свідчить динаміка кількості укладених договорів і меморандумів. Роботодавці залучаються
до освітнього процесу шляхом: участі у засіданнях кафедри при обговоренні, оновленні, модернізації ОП та
рецензуванні.

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

Згідно з Положенням про підвищення кваліфікації НПП ДУТ https://cutt.ly/ejvoQrF, з метою професійного розвитку
викладачів ОП в університеті діє така система: стажування викладачів у компаніях-партнерах; підвищення
кваліфікації в Центральному інституті післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; тренінги;
методичні семінари; вебінари; майстер-класи; здобуття наукового ступеня; присвоєння вченого звання. Зокрема,
НПП, що викладають за цією ОП, а саме: Сторчак К.П., Сєрих С.О., Ільїн О.О., Василенко В.В., Жебка В.В. отримали
наукові ступені та вчені звання саме в ДУТі. Викладачі ОП за останні п’ять років проходили підвищення кваліфікації
не лише в Україні, а й за кордоном: Сторчак К.П. брала участь у Міжнародній конференції у Харбінському
технологічному університеті http://surl.li/agywh, Ільїн О.О. проходив стажування «Інтернаціоналізація вищої освіти.
Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі» протягом
20.06.-11.07.19р в університеті Collegium Civitas, м. Варшава, Василенко В. В. 28-30.09.2020 р. брав участь в II
Міжнародній конференції “Development of scientific and practical approaches in the era of globalization”, Бостон, США.
НПП, що забезпечують підготовку за ОП проходили підвищення кваліфікації в ТОВ «Sophela»: «Програмні та
апаратні платформи корпоративних інформаційних систем та перспективи їх розвитку з точки зору комп’ютерних
наук», 10.04-20.10 2019р. ЕГ вважає, що у ЗВО налагоджено систему підвищення кваліфікації викладачів.
Підвищення кваліфікації НПП здійснюється відповідно до річного плану підвищення кваліфікації Університету,
індивідуального плану роботи НПП на рік та потребує визнання його ВР інституту на підставі звіту, розглянутому на
засіданні відповідної кафедри та наданих відповідних підтверджуючих документів. Існує стажування викладачів у
компаніях-партнерах - Hewlett-Packard; підвищують кваліфікацію в Центральному інституті післядипломної освіти
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». НПП активно долучаються до вітчизняних і міжнародних конференцій
науково-освітнього спрямування. НПП кафедри беруть активну участь у науково-дослідній роботі. Завдання щодо
професійного зростання також визначаються у трудових договорах (контрактах), зокрема в контексті наукових та
освітніх публікацій. Кафедра тісно співпрацює з підприємствами галузі, з Українським науково-дослідним
інститутом зв’язку, ВАТ „Укртелеком”, ВАТ „Інфоком”, компанією «Watson-Telecom», компанією Hewlett-Packard,
ПП «Сітес», Датацентром «Парковий», підприємством «Київтелесервіс», Консорціумом «Український центр
підтримки номерів та адресів», громадською організацією «Kyiv ITcluster», товариством з обмеженою
відповідальністю «Девлайт» та іншими, що позитивно впливає на підготовку спеціалістів зв'язку та їх практичну
діяльність на виробництві в умовах ринкових відносин. Працівниками кафедри отримано 4 акти реалізації від
УНДІЗ та наукового центру компанії «Watson-Telecom».

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Система заходів зі стимулювання підвищення фаховості та викладацької майстерності науково-педагогічних
працівників ДУТ передбачає матеріальні й моральні заохочення і регламентується Статутом університету,
Колективним договором 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.
Зокрема, здійснюється матеріальне стимулювання науково-педагогічних працівників, що мають вагомі успіхи у
науково-педагогічній діяльності. Крім того, матеріальна допомога надається науково-педагогічним працівникам на
оздоровлення щорічно разом з відпусткою, у зв'язку з скрутним матеріальним станом, під час тривалого лікування
тощо. Моральні заохочення застосовуються і передбачають нагородження такими видами: оголошення подяки
ректора, грамота ректора, а також за поданням керівництва ДУТ на відзначення регіональними та відомчими
відзнаками, сприяння у можливості навчання в аспірантурі та докторантурі. Результатом плідної роботи стала
грошова нагорода від ректора викладачів кафедри за впровадження інновацій в навчальний процес. Отже, ЕГ
вважає, що у ЗВО існує система заходів зі стимулювання підвищення фаховості та викладацької майстерності
науково-педагогічних працівників, що регламентовано рядом внутрішніх нормативних документів. В Університеті
створено цілісну систему мотивації НПП щодо досягнень в освітньо-науковій діяльності, яка охоплює як
матеріальні, так і нематеріальні елементи. Інформація від НПП, зокрема підтверджує нагородження грамотами,
подяками та іншими відзнаками від ЗВО (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1462_63527482.pdf). Під час фокус-
зустрічей з’ясовано, що преміювання викладачів залежить на підставі оцінки Критеріїв праці за поданням
завідувача кафедри, погодженим директором інституту та проректорами, затримок із оздоровчими не було,
викладач Жебка В.В. проінформувала, що закордонне стажування було їй оплачено.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.
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У цілому академічна та професійна кваліфікація викладачів відповідає навчальним дисциплінам освітньої програми
Комп'ютерні науки, що підкріплено наказами по ЗВО про затвердження груп, зокрема про групи забезпечення
освітньої програми та групи забезпечення освітнього процесу на 2021-2022 н.р. від 01.09.2021 р. №152; стажування
НПП відбувається в ІТ-компаніях-партнерах, є можливість підвищити кваліфікацію в інституті післядипломної
освіти “Університет менеджменту освіти”, передбачено систему заходів зі стимулювання підвищення фаховості НПП
відповідними нормативними документами університету, роботодавці ІТ-компаній реально залучені до освітнього
процесу.

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

Відсутня інформація щодо системи планування підвищення кваліфікації НПП. Наданням консультативної
психологічної та соціальної підтримки тимчасово займається начальник відділу з питань соціальних та навчальних
проблем студентів Гордійчук Н.В., тому бажано було би ввести до штатного розпису закладу посаду психолога.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Ураховуючи сильні сторони ОП, релевантність отриманих фактів контексту Критерію 6 експертна група робить
висновок, що ОП та освітня діяльність за цією програмою за критерієм 6 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 результаті огляду матеріально-технічної бази, аналізу відомостей про СО та інтерв’ювання різних фокус груп, ЕГ
переконалась в тому, що матеріально-технічна база даної освітньої програми повністю відповідає потребам та
вимогам здобувачів освіти. Внаслідок віртуально огляду приміщень та навчальних аудиторій ЕГ мала змогу
пересвідчитись в тому, що фінансові ресурси для реалізації даної ОП є повністю достатніми. Навчальні аудиторії
знаходяться в відмінному стані та повністю забезпечені необхідним обладнанням для проведення ефективного
навчання. Детально комплектація навчальних аудиторій описана в наступному документі:
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1731_42565216.pdf. Більше того, під час інтерв’ювання студентів ЕГ мала змогу
переконатись в тому, що ЗВО має багато спеціалізованого обладнання, яке активно використовується під час
навчання, і всі студенти мають до нього доступ. Під час інтерв’ювання сервісного персоналу та здобувачів освіти ЕГ
переконалась, що бібліотека містить достатнє наповнення, яке сприяє досягненню визначений цілей ОП. В наслідок
аналізу віртуальної бібліотеки ЕГ переконалась, що всі необхідні навчально-методичні матеріали є доступними для
студентів у віртуальній бібліотеці за посиланням: http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/729 та на платформі
дистанційного навчання MOODLE. Також ЕГ переконалась, що проводиться регулярна закупка обладнання для
реалізації ОП. Зокрема ЕГ запросила документи, які підтверджують закупку обладнання, переконавшись в тому що
проводяться регулярне оновлення обладнання та його ефективне використання під час реалізації ОП. Також це
підтверджується наявним сучасним обладнанням в лабораторіях та навчальних аудиторіях.

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.

В результаті інтерв’ювання здобувачів освіти викладачів та представників студентського самоврядування ЕГ мала
змогу переконатись в тому, що всі учасники освітнього процесу мають безоплатний доступ до інфраструктури та
інформаційних ресурсів необхідних їм для навчання, викладацької та наукової діяльності. Всі необхідні нормативні
документи знаходяться в вільному доступі на офіційному веб-сайті ЗВО http://www.dut.edu.ua/ua/447-polozhennya-
normativni-dokumenti. Зокрема здобувачі освіти мають можливість ознайомитись з навчальними матеріалами у
віртуальній бібліотеці за посиланням: http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/729 та на платформі дистанційного
навчання MOODLE. ЕГ пересвідчилась в тому, що всі навчальні дисципліни даної спеціальності на платформі
MOODLE є описані та містять необхідні навчальні матеріали. Також в межах ЗВО всім учасникам освітнього процесу
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надається можливість користуватись безкоштовним WiFi, більше того, здобувачі підтвердили, що в гуртожитках у
них також є безкоштовний доступ до WiFi.

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.

Внаслідок аналізу відомостей про самооцінювання та інтерв’ювання фокус групи здобувачів освіти, ЕГ переконалась,
що освітнє середовище в ЗВО дозволяє задовольнити їхні потреби та є безпечним для їхнього життя та здоров’я. Для
забезпечення безпеки в освітньому середовищі проводиться низка заходів – на початку року усім здобувачам освіти
проводиться вступний інструктаж щодо джерел небезпеки у навчальних приміщеннях та правил поведінки під час
освітнього процесу. Під час огляду приміщень ЕГ мала змогу переконатись в тому, що у всіх аудиторіях є
вогнегасники, також є план евакуації у разі виникнення пожежі. Під час зустрічі з здобувачами освіти ЕГ мала змогу
переконатись в тому, що інтереси та потреби здобувачів освіти враховуються, зокрема проводяться різноманітні
опитування, з результатами яких можна ознайомитись за наступним посиланням: http://www.dut.edu.ua/ua/1352-
rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti. Підтримка
психічного здоров’я забезпечується шляхом створення доброзичливої атмосфери в ЗВО. Здобувачі освіти
підтвердили що всі викладачі та адміністрація ЗВО є доброзичливими і завжди допомагають при виникненні як і з
науковими та і з повсякденними проблемами.

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

ЕГ переконалась в тому, що ЗВО забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну
підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за даною ОП. У кожної групи є куратор, який спільно з
адміністрацією ЗВО проводять постійну підтримку здобувачів освіти з організаційних та виховних питань. Куратор
проводить консультації та інформує про різноманітні особливості навчального процесу. Обов'язки куратора описані
згідно Положення про куратора академічної групи та головного куратора https://cutt.ly/CjviiBA. Здобувачі освіти
підтвердили те, що комунікація між ними та ЗВО є доволі ефективною, при виникненні будь-яких питань вони
знають до кого звернутись для їхнього вирішення. У випадку виникнення конфліктних ситуацій здобувачі освіти
мають можливість залишити анонімне звернення в скриньці довіри, за наступним посиланням
http://www.dut.edu.ua/ua/519-v. Більше того кожна група має свого старосту, який більш тісно спілкується з
деканатом. Також студенти підтвердили те, що під час дистанційного навчання проводилась комунікація через
старост груп і кураторів. Також за всіма важливими новинами ЗВО студенти мають змогу слідкувати на офіційному
веб-сайті та в соціальних мережах, наприклад Facebook та в телеграм каналі. Під час зустрічі з здобувачами освіти ЕГ
мала змогу переконатись в тому, що їм надається вся необхідна підтримка для проведення ефективного навчання на
даній ОП. Студенти надають тільки позитивні відгуки щодо освітньої, організаційної, інформаційної,
консультативної та соціальної підтримки. Також вони зазначили що не стикались з випадками конфліктних
ситуацій, і зазначили те, що в межах даної ОП доброзичлива атмосфера. Також в ДУТ діє студентське
самоврядування, яке забезпечує права та інтереси студентів. Основний напрям роботи студентського
самоврядування визначається положенням про студентське самоврядування
http://lsd.dut.edu.ua/uploads/p_25_13575334.pdf, згідно якого студентське самоврядування вносить адміністрації
університету пропозиції щодо покращення умов побуду, медичного обслуговування, оздоровлення, відпочинку,
тощо. У ЗВО є приклад навчання здобувачів освіти з пільгових категорій населення, Університет надає їм активну
підтримку у вигляді соціальних стипендій та інших видів соціальної допомоги.

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

В даний момент в на дану ОП не вступали особи з особливими освітніми потребами, проте ЕГ мала змогу
переконатись в тому, що ЗВО надає достатні умови для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми
потребами. Реалізація прав на освіту осіб з особливими освітніми потребами в ЗВО регулюється Положенням про
інклюзивне навчання у ДУТ http://surl.li/kgvy та Порядоком супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення в Університеті http://surl.li/kgwd. Під час проведення огляду ЗВО ЕГ
пересвідчилась в тому що на території ЗВО встановлено платформи для маломобільних учасників освітнього
процесу, та є ліфт. Більше того для визначення аудиторій є таблички надруковані шрифтом Брайля.

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.
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В результаті аналізу відомостей про самооцінювання та інтерв’ювання здобувачів освіти ЕГ мала змогу
пересвідчитись в тому, що в ЗВО існує чітка і зрозуміла процедура вирішення конфліктних ситуацій. До внутрішніх
нормативних документів, що регулюють стосунки між працівниками інституту та учасниками освітнього процесу,
відносяться: 1) Кодекс Академічної доброчесності , що визначає політику та процедури врегулювання конфліктних
ситуацій, зокрема пов’язані із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf; 2) Положення про вирішення конфліктних ситуацій в ДУТ,
проект якого знаходиться на громадському обговоренні http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2067_45432046.pdf.
Розгляд звернень, скарг і заяв, що надходять до ЗВО, відбувається відповідно до Закону України «Про доступ до
публічної інформації», Закону України «Про звернення громадян». Врегулювання скарг та звернень у ЗВО
відбувається шляхом особистого прийому громадян адміністрацією ДУТ. Про результати розгляду скарг і звернень
громадянину повідомляється письмово або усно, за його бажанням. Більше того, в здобувачів освіти є можливість
скористатись електронною скринькою довіри для письмового звернення щодо вирішення конфліктної ситуації
http://www.dut.edu.ua/ua/519-v. Здобувачі освіти підтвердили те, що конфліктні ситуації відсутні, також вони
проходили опитування щодо виявлення корупції на кафедрі, сексуальних домагань, упередженого ставлення до
здобувачів освіти, тощо і результати цього опитування доводять відсутність таких випадків.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

- високий рівень матеріально-технічної бази, який дозволяє забезпечити освітні, наукові та творчі інтереси ОП. -
проведення постійного моніторингу визначення потреб та інтересів здобувачів освіти в вигляді різноманітних
опитувань здобувачів освіти. - існування чіткої та зрозумілої процедури вирішення конфліктних ситуацій, зокрема
наявність можливості анонімного звернення через скриньку довіри.

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

відсутні

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Дана ОП повністю відповідає всім вимогам Критерію 7. На думку ЕГ матеріально-технічне забезпечення даної ОП є
зразковим, так як воно надає можливість набувати здобувачами освіти не тільки теоретичних знань, але і
практичних умінь. Також ЕГ врахувала позитивні відгуки здобувачів вищої освіти щодо освітньої, організаційної,
інформаційної, консультативної та соціальної підтримки, та загалом доброзичливої атмосфери в межах даної ОП,
що забезпечує ефективне навчання для здобувачів вищої освіти. Тому ЕГ прийшла до висновку, що дана ОП
відповідає Рівню А за Критерієм 7.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

В результаті аналізу відомостей про самооцінювання та аналізу нормативних документів, ЕГ встановила, що
процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми
регламентуються: 1) Згідно з Положенням про освітні програми у ДУТ (протокол №1 Вченої ради ДУТ від
20.08.2020р. http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_34552371.pdf; 2) Положенням про систему внутрішнього
забезпечення якості освіти Державного університету телекомунікацій (розділ 4),
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34626509.pdf. ЕГ переконалась в тому, що щороку здійснюється моніторинг
ОП на предмет спроможності ДУТ забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти програмних результатів, рівня
задоволеності роботодавців та здобувачів, також на думку ЕГ механізми процедури розроблення, затвердження,
моніторингу та періодичності перегляду ОП є ефективними, що підтверджується позитивними відгуками здобувачів
вищої освіти. Також порівнявши ОП за 2019 та 2021 рік можна побачити те, що ОП дійсно покращується та
оновлюється враховуючи пропозиції зацікавлених сторін. Під час інтерв’ювання різних фокус груп ЕГ мала змогу
пересвідчитись в тому, що до перегляду ОП долучені здобувачі освіти, стейкхолдери та академічна спільнота і що
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їхня думка реально враховується. Зокрема за результатами останнього перегляду ОП було внесено декілька змін,
зокрема: 1) Додано актуальні теми до робочих програм дисциплін, які запропонували додати стейкхолдери. 2)
Переведено дисципліну «Прикладні технології JAVA» з вибіркових в обов’язкові. 3) Зміни в робочих програмах
дисциплін, які дозволяють отримати більш широкі результати навчання.

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.

Під час інтерв’ювання здобувачів освіти ЕГ прийшла до висновку, що здобувачі освіти активно залучені до
перегляду освітньої програми. Є наступні форми збору інформації від студентів, які стосуються перегляду ОП:
особисте спілкування з гарантом ОП, щорічні опитування, участь студентів у робочі Вчених рад інституту та ДУТ.
Щорічні опитування розробляються відділом моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації за участі
соціологів та студентів. Результати голосування можна знайти за наступним посиланням http://surl.li/kfdq. Вони
дають змогу дізнатись пріоритети студентів щодо методів та форм викладання, рівень підготовки викладачів,
проявів корупції, тощо. Здобувачі освіти підтвердили, що їхня думка та пропозиції враховуються, зокрема було
внесені такі зміни: 1) дисципліну «Прикладні технології JAVA» було введено тему «Функціональні інтерфейси»; 2) у
дисципліну «Проектування обчислювальних пристроїв» було введено тему «Класифікація мікроконтролерів.
Структура та система команд РІС-контролерів». Також згідно з «Положенням про студентське самоврядування»
http://surl.li/kiiw органи студентського самоврядування аналізують та узагальнюють зауваження та пропозиції
студентів щодо організації освітнього процесу і звертаються до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення.
Також під час зустрічі з студентським самоврядуванням, їхні представники підтвердили те. що адміністрація
щомісячно проводить зустрічі з Студентською Радою, де заслуховуються пропозиції студентів щодо удосконалення
освітнього процесу та поліпшення соціального статусу студентів.

3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

В результаті аналізу відомостей про самооцінювання та в процесі інтерв’ювання зовнішніх стейкхолдерів ЕГ мала
змогу переконатись в тому, що в процесі оновлення ОП беруться до уваги зауваження роботодавців. ЗВО тісно
співпрацює з багатьма фірмами партнерами, робота яких безпосередньо стосується даної спеціальності, зокрема:
Віннком Україна, Hewlett Packard Enterprise, Евергрін Девелопмент, ІПРІ НАН України та Vodafone. В результаті
інтерв'ювання зовнішніх стейкхолдерів ЕГ переконалась, що роботодавці активно залучені до процесу перегляду
ОП. Зокрема вони підтвердили ефективну співпрацю, та їхню зацікавленість в випускниках даної спеціальності.
Стейкхолдери підтвердили що найбільш зручним та ефективним на їхню думку каналом комунікації між ними та
ЗВО є особисте спілкування з гарантом даної ОП. Також вони приймають активну участь в освітньому процесі та
формуванні ОП, зокрема компанія Hewlett Packard Enterprise, яка забезпечує ексклюзивні умови для закупки
обладнання та створила лабораторію в межах даної ОП. Стейкхолдери також активно вносять пропозиції з
актуалізації змісту дисциплін відповідно до потреб ринку та дійсно беруть активну участь в освітньому процесі та в
формуванні ОП. З прикладами пропозицій зацікавлених сторін, які були внесені в процесі формування даної ОП
можна ознайомитись за наступним посиланням http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1839_20732556.pdf.

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

На даний момент випускників за ОП Компютерні науки попередній років ще не були, проте ЕГ переконалась, що в
ЗВО є процедура збирання інформації щодо кар’єрного шляху випускників, яка проводиться шляхом опитування в
соціальних мережах, телефонного опитування, особистого спілкування. Під час спілкування з випускниками ЗВО
намагається отримати максимально корисну інформацію для покращення освітніх програм. На сайті ДУТ постійно
оновлюється веб сторінка з пропозиціями роботодавців про вакансії та вимоги до претендентів
http://www.dut.edu.ua/ua/news/1/category/663, що свідчить про те, що роботодавці дійсно зацікавлені в якісному
розвитку здобувачів освіти даної спеціальності.

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

В результаті аналізу відомостей про самооцінювання та інтерв'ювання різних фокус груп ЕГ мала змогу
переконатись в тому, що ЗВО має ефективну систему виявлення недоліків. Для виявлення недоліків в ОП
проводяться постійні анкетування здобувачів вищої освіти, до яких включенні питання стосовно якості освіти: якість
вищої освіти в цілому; об’єктивність оцінювання викладачами рівня знань та вмінь під час проведення різних форм
контролю; характеристика критеріїв оцінювання знань викладачами; задоволеність рівнем організації та
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проведення практик, лекцій, практичних занять; методів викладання, які для студентів є найважливішими. Також
до анкети включені питанням по організації навчального процесу: доступність інформаційних ресурсів, розклад
занять, робота підрозділів ДУТ, прояви корупції. Під час інтерв'ювання різних фокус груп ЕГ мала змогу
переконатись в тому, що за час реалізації даної ОП не було виявлено критичних недоліків, більше того, здобувачі
освіти підтвердили те, що вони проходять такі опитування, і що вони загалом всім задоволені.

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

Враховуючи те, що дана ОП акредитується вперше, результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які
беруться під до уваги під час удосконалення ОП на даний момент відсутні. Проте під час перегляду та оновлення ОП
приймаються зауваження та рекомендації роботодавців, здобувачів вищої освіти, академічної спільноти.

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

В результаті аналізу відомостей про самооцінювання, інтерв’ювання різних фокус груп ЕГ прийшла до висновку, що
в даному ЗВО сформована культура якості, яка дійсно сприяє постійному розвитку ОП. Це підтверджується
наступним: 1) Учасники академічної спільноти активно залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП,
вони беруть участь у здійсненні моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, проходять підвищення
кваліфікації викладачів; дотримуються та розповсюджують здобувачам освіти норми академічної доброчесності та
запобіганню проявам академічного плагіату; 2) Здобувачі освіти під час зустрічі проявили чітке розуміння
принципів академічної доброчесності, воно активно популяризується викладачами та студенським
самоврядуванням. Також в відкритому доступі можна знайти положення яке описує процедуру перевірки наукових
робіт на плагіат http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_42739124.pdf; Для забезпечення ефективного
функціонування внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти та визначення відповідальних за неї в ДУТ
створено Координаційну Раду, до якої входять представники ректорату, інститутів, кафедр, студентської ради та
інші. Під час проведення інтерв'ювання різних фокус груп ЕГ переконалась в тому, що в ЗВО є ефективна система
забезпечення якості освіти, зокрема відповідальними за здійснення процесів і процедур забезпечення якості вищої
освіти є: навчально-методичний центр та навчально-методичні відділи які відповідають за організацію,
планування, контроль, аналіз та вдосконалення освітнього процесу, організацію систематичного контролю за
проведенням усіх видів навчальних занять; проведення систематичного контролю за діяльністю кафедр
університету.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

- Активне залучення роботодавців до освітнього процесу в межах даної спеціальності; - ефективне впровадження
процесів моніторингу та процедур забезпечення якості вищої освіти; - наявність чіткої та зрозумілої нормативної
бази, яка описує процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм. -
задоволеність студентів якістю надання освітніх послуг за даною ОП та їх співпраця у контексті покращення ОП;

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

відсутні

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Дана ОП повністю відповідає всім вимогам Критерію 8, проте на думку ЕГ вона не містить інноваційності та
взірцевості, тому ЕГ прийшла до висновку, що дана ОП повністю відповідає Рівню В за Критерієм 8.
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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.

Проаналізувавши офіційний веб-сайт ЗВО та більшість нормативних документів ЕГ прийшла до висновку, що
правила і процедури, яку регулюють права та обов’язки всі учасників освітнього процесу є чіткими, зрозумілими та
доступні у вільному доступі на веб-сайті ЗВО. Зокрема основні нормативні документи можна знайти за наступним
посиланням http://www.dut.edu.ua/ua/447-polozhennya-normativni-dokumenti. Основні документи, які регулюють
права та обов’язки учасників освітнього процесу є: 1) Статут ДУТ,
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_85467300.pdf; 2) Положенням про організацію освітнього процесу
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf; 3) Колективним договором
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1462_63527482.pdf; 4) Кодексом академічної доброчесності ДУТ
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf; 5) Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти та освітньої діяльності ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34626509.pdf. Всі ці документи
знаходяться в вільному доступі для всіх учасників освітнього процесу. Більше того, проаналізувавши всі ці
документи ЕГ прийшла до висновку, що інформація в них чітка і зрозуміла.

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.

В результаті інтерв’ювання різних фокус груп та аналізу сайту ЗВО, ЕГ переконалась в тому, що ЗВО вчасно
оприлюднює проекти освітніх програм у вільному доступі на офіційному веб-сайті ЗВО
http://www.dut.edu.ua/ua/2104-publichne-obgovorennya-osvitno-profesiynih-program-kafedra-kompyuternih-nauk, з
можливістю отримання пропозиції щодо вдосконалення ОП шляхом заповнення короткої анкети, де необхідно
ввести свої контактні дані. Також є можливість побачити проекти даної ОП за минулі роки. Що дає змогу
проаналізувати зміни та розвиток даної ОП. Всі запропоновані пропозиції до ОП та результати їхнього обговорення
можна знайти за наступним посиланням http://www.dut.edu.ua/ua/1839-osvitno-profesiyni-programi-kafedra-
kompyuternih-nauk.

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.

В результаті аналізу офіційного веб-сайту ЗВО ЕГ змогла переконатись в тому, що ЗВО дійсно оприлюднює
достовірну та точну інформацію про ОП. ОП знаходиться в вільному доступі для всіх бажаючих і її можна знайти за
наступним посиланням http://www.dut.edu.ua/ua/1839-osvitno-profesiyni-programi-kafedra-kompyuternih-nauk.
Загалом ЕГ вважає що інформація про дану ОП подається в достатньому вигляді для інформування всіх
зацікавлених сторін. Зокрема під час зустрічі стейкхолдери підтвердили те, що вся потрібна їм інформація є
достатньою та доступною для них. Також вони підтвердили ефективність комунікації між ними та ЗВО, що дозволяє
забезпечити активну співпрацю між зовнішніми стейкхолдерами та ЗВО.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

- Офіційний веб-сайт має зручну навігацію та відмінне наповнення, що дозволяє здобувачам освіти зручно
знаходити потрібну їм інформацію; - Всі нормативні є чіткими та зрозумілими і знаходяться в відкритому доступі; -
На офіційному веб-сайті можна ознайомитись з програмою даної ОП за 2019 та 2021 рік, що дозволяє побачити її
зміни та розвиток.

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

відсутні
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Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Дана ОП повністю відповідає всім вимогам Критерію 9. Зокрема є наявний офіційний веб-сайт ЗВО з відмінним
наповненням всієї необхідної інформації для усіх учасників освітнього процесу. Проте на думку ЕГ вона не містить
інноваційності та взірцевості, тому ЕГ прийшла до висновку, що дана ОП повністю відповідає Рівню В за Критерієм
9.

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

Загальний аналіз щодо Критерію 10:
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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.

дані відсутні

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 A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
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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

Булгакова Олександра Сергіївна

Члени експертної групи

Плескач Валентина Леонідівна

Шубин Богдан Петрович
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