
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Державний університет телекомунікацій

Освітня програма 36677 Комп’ютерна інженерія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

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 36677

Назва ОП Комп’ютерна інженерія

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Cпеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Купін Андрій Іванович, Павлова Ольга Олександрівна, Оксанич Ірина
Григорівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 11.05.2021 р. – 13.05.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП ttp://www.dut.edu.ua/uploads/p_2092_51878599.pdf

Програма візиту експертної групи http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2092_16041150.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

Освітньо-наукова програма «Комп'ютерна інженерія» (2020р.) відповідає критеріям акредитації. Під час
формулювання мети та програмних результатів навчання було враховано досвід та профільність кафедри
комп'ютерної інженерії у впровадженні інформаційних технологій для ведення освітньої та науково-дослідної
діяльності. Загальні враження про освітню програму та освітній процес є позитивними. ОНП є актуальною,
збалансованою у контексті врахування сучасних вимог ринку праці та інтересів стейкхолдерів. Освітній процес
проводиться на належному рівні, орієнтований на забезпечення якості ОП. ОНП функціонує у освітньому
середовищі, яке сприймається студентами як комфортне, її матеріально-технічне та інформаційне забезпечення
відповідають сучасним вимогам. Гарант та члени групи забезпечення мають активну позицію щодо забезпечення
якості освітнього процесу та позитивно реагують на зауваження та рекомендації експертної групи щодо
вдосконалення ОНП. Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою в тій чи іншій мірі відповідає всім
критеріям Положення про акредитацію освітніх програм з недоліками, які не є суттєвими (рівень В)

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Сильними сторонами ОНП «Комп’ютерна інженерія» є те, що ОНП має сформульовані цілі, які, в цілому,
відповідають місії та стратегії розвитку Державного університету телекомунікацій і визначаються з урахуванням
тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту; цілі освітньої програми та
програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій та потреб усіх стейкґолдерів; унікальним
фокусом ОНП є підготовка власних висококваліфікованих викладачів професійних дисциплін у галузі комп’ютерної
інженерії; у закладі є власні підходи щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії в ДУТ, що відповідає
студентоцентрованому підходу; аспіранти залучаються до реальної викладацької роботи на кафедрах Державного
університету телекомунікацій; наявність чітких і зрозумілих правил для вступу на навчання, які спираються на
студентоцентрований підхід (враховуються додаткові бали за навчальні та наукові досягнення); наявність
публічного доступу до документів ЗВО, що регулюють доступ до освітньої програми та визнання результатів
навчання, отриманих у інших ЗВО, в тому числі під час академічної мобільності; наявність захищених 5-ти
дисертаційних робіт доктора філософії у поточному році; постійна координація в питаннях постійного поліпшення
ОНП серед всіх зацікавлених сторін (НПП, здобувачі, стейкхолдери, академічна спільнота); досить потужна участь
аспірантів та керівників у міжнародних конференціях (в т.ч. з індексацією у Scopus, WoS), достатня кількість
міжнародних угод, є приклади академічної мобільності; застосування сертифікованих ліцензійних програмних
засобів типу Strikeplagiarism для процедур встановлення академічної доброчесності; відсутність порушень
академічної доброчесності з боку здобувачів та НПП; ЗВО має власну ефективну систему визначення рейтингових
показників; потужне матеріально-технічне забезпечення; організація інклюзивної освіти та забезпечення достатніх
та комфортних умов для забезпечення освітніх потреб таких здобувачів; широка інфраструктура для забезпечення
якісної соціалізації, організації дозвілля та професійного розвитку здобувачів; для забезпечення апробації
результатів наукової діяльності аспірантів, у ДУТ діє 5 періодичних видань та організовуються Всеукраїнські та
Міжнародні конференції; є форма зворотнього зв'язку для збору відгуків та пропозицій зацікавлених осіб; всі
наукові керівники на ОНП є досить активними та досвідченими дослідниками; долучення до реалізації ОНП одразу
шести кафедр ДУТ, що мають значний науковий потенціал та спроможні викладати дисципліни зі спеціальності на
найвищому рівні; наявність фахового видання ЗВО категорії Б за спеціальністю 123 «Комп'ютерна інженерія»;
досить потужно на ОНП реалізовані заходи та засоби забезпечення академічної доброчесності.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Слабкі сторони ОНП: стандартні підходи, відсутність унікальності та суттєвих інновацій; недостатнім є урахування
досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм; процедура визнання результатів навчання
здобувачів вищої освіти рівня доктора філософії, отриманих у неформальній освіті, розроблена, але не втілюється на
практиці на ОНП «Комп’ютерна інженерія»; у ДУТ відсутній доступ до міжнародних наукометричних баз Scopus,
WoS; вибіркові компоненти реалізовані, але є певні обмеження кількості здобувачів у потоці, отже, “індивідуальна”
траєкторія навчання може бути лише умовною; не виявлено прикладів участі у грантових дослідницьких проектах;
не виявлено прикладів запрошення окремих лекторів з інших провідних ЗВО (України та світу) саме під викладання
певних специфічних освітніх компонент; на офіційному сайті університету та кафедри розміщено неповну
інформацію стосовно НПП на їх особистих досягнень (зокрема, наукових спеціальностей, тематики захищених
дисертацій, базової освіти, підвищення кваліфікації тощо); механізм збирання інформації щодо кар’єрного шляху не
є формалізованим та налагодженим; не вдалося знайти інформацію про результати впроваджень НДР в умовах
реальних підприємств; не виявлено прикладів (або хоча б фактів подання заявок) участі у грантових дослідницьких
проектах (наприклад, Horizon, Erasmus, Tempus тощо); немає публікацій статей аспірантів у закордонних наукових
журналах та участі у закордонних наукових конференціях, а також залучення аспірантів до закордонних стажувань.
Експертною групою рекомендовано: провести аналіз більшої кількості аналогічних вітчизняних та іноземних
освітніх програм, виокремивши кращі практики інших ЗВО, які надалі доречно враховувати; додатково
ознайомитися із кращими практиками визнання результатів неформального навчання у інших ЗВО та пропагувати
їх серед здобувачів вищої освіти на даній ОНП; розробити механізм збирання інформації щодо кар’єрного шляху
випускників ОНП; розширити участь науковців та здобувачів ЗВО у міжнародних грантових дослідницьких
проектах; забезпечити доступ здобувачів та НПП до ресурсів наукометричних баз Scopus та Web of Science;
забезпечити сприяння публікації статей аспірантами у закордонних наукових журналах та участі у закордонних
наукових конференціях, а також залученню аспірантів до закордонних стажувань; більше задіювати можливості, які
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надає університет для академічної мобільності та/або участі в міжнародних проєктах саме студентів спеціальності
123; впровадити власні форми атестації здобувачів вищої освіти; вчасно оновлювати літературу у методичних
розробках (не рідше 5 років); запровадити практику запрошення окремих лекторів з інших провідних ЗВО (України
та світу) саме під викладання певних специфічних освітніх компонент; розміщувати на офіційному сайті сайтах
більш розгорнуту інформацію стосовно НПП на їх особистих досягнень (зокрема, наукових спеціальностей,
тематики захищених дисертацій, базової освіти, підвищення кваліфікації тощо).

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.

Оскільки, стратегічними цілями Державного університету телекомунікацій 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 і практики та підготовка
конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку держави»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_11377077.pdf), то ЕГ вважає, що ОНП має сформульовані цілі, які
відповідають місії та стратегії розвитку Державного університету телекомунікацій
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_11377077.pdf. Програма передбачає застосування широкого кола
загальнонаукових i спецiальних аналітичних методів, принципiв і прийомiв наукових дослiджень з врахуванням
сучасного світового досвіду в сфері комп’ютерної інженерії. Під час спілкування членів експертної групи з
керівником ЗВО та академічним персоналом, що працюють на даній ОНП, було підтверджено, що вони чітко
розуміють роль та місце ОНП у стратегії і тактиці розвитку Державного університету телекомунікацій. А отже,
рішення про відкриття ОНП «Комп’ютерна інженерія» третього рівня вищої освіти не було продиктоване винятково
економічною доцільністю, а відповідає суспільній місії закладу. ЕГ зазначає, що унікальним фокусом ОНП є
підготовка власних висококваліфікованих викладачів професійних дисциплін у галузі комп’ютерної інженерії.

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

Онлайн-зустріч з науково-педагогічними працівниками дала можливість ЕГ переконатися, що всі зауваження та
пропозиції стейкґолдерів є важливими для групи забезпечення при формуванні цілей ОНП та програмних
результатів навчання. Під час інтерв’ю з роботодавцями встановлено, що вони залучалися до обговорення освітньої
програми, здійснювали відповідний вплив, про що ЕГ має документальне підтвердження
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1824_25741494.pdf . Водночас свої пропозиції роботодавці можуть надсилати через
форму зворотного зв’язку http://www.dut.edu.ua/ua/1824-osvitno-profesiyni-programi-kafedra-kompyuternoi-inzhenerii
Під час онлайн-зустрічі зі здобувачами вищої освіти та студентським самоврядуванням також було підтверджено їх
залучення до процесу перегляду ОП. Аспіранти підтвердили, що їх пропозиції обговорюються з ними і
враховуються. ЕГ був наданий витяг з протоколу засідання кафедри №19 від 11.06.2020
(https://drive.google.com/drive/folders/14IyzFIxVf_rHO6Kl9xqilQ7bcmCNwdm5). Крім того, відбуваються також
періодичні анкетування здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності змістом ОНП та програмними
результатами навчання, в анкетах є можливість зазначити індивідуальні позиції та потреби здобувача
(http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-
osvitnoi-diyalnosti). Отже, ЕГ констатує, що цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються
з урахуванням позицій та потреб усіх зацікавлених сторін.

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.

За результатами аналізу ОНП та проведення зустрічей у межах акредитаційної експертизи, ЕГ може засвідчити, що
цілі та ПРН враховують більшість тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, регіонального контексту потреб
фахівців даної спеціальності. Оскільки, у Державному університеті телекомунікацій представлено весь спектр
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спеціальностей 12 галузі знань, то керівництвом та менеджментом ЗВО ретельно було проаналізовано потреби у
викладачах, що забезпечать викладання фахових дисциплін на цих спеціальностях. Регіональний контекст також
враховано при формуванні цілей ОНП, оскільки ЗВО має укладені договори з Київською міською
держадміністрацією про підготовку ІТ-фахівців для реалізації проекту діджиталізації м. Києва та програми
«SmartCity». Під час формування нової редакції ОНП було враховано досвід впровадження таких ОНП в інших
вітчизняних ЗВО, зокрема у Харківському національному університеті радіоелектроніки та в Національному
університеті «Львівська політехніка», а також іноземних освітніх програм George Washington University
(https://www.ece.seas.gwu.edu/doctor-philosophy-computer-engineering), Brno University of Technology
(https://www.fit.vut.cz/study/program/16/). Крім того, Державний університет телекомунікацій активно співпрацює з
ІТ- та телекомунікаційними компаніями Vodafone, Cisco, Epam, ZTE, Nokia, Hikvision, Juniper Networks, Hewlett
Packard і проводить щорічні круглі столи, на яких обговорюють із роботодавцями регіону цілі та програмні
результати навчання освітніх програм, зокрема ОНП «Комп’ютерна інженерія». При проходженні наукових
стажувань та підвищення кваліфікації науково-педагогічні працівники Державного університету телекомунікацій,
які задіяні у ОНП, вивчають досвід підготовки докторів філософії: Ткаченко О.М. (м. Варшава 2019 р.). Руденко Н.В.
(ДВНЗ університет менеджменту освіти НАПН України 2019 р.), Куфтеріна С.Р., Штіммерман А.М., Дробик О.В.
(«ЕС ЕНДБІ СИСТЕМС» 2019 р.) тощо. Аналіз наявної інформації дає можливість ЕГ зауважити, що недостатнім є
урахування досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

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.

Цілі та програмні результати навчання освітньо-наукової програми приведено у відповідність проєкту стандарту
вищої освіти України за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». Опис ОНП в редакції 2020 року у повній мірі
відображає загальнонаукові (ПPH6, ПPH9, ПPH14, ПPH16-ПPH19), мовні (ПPH6, ПPH15, ПPH16, ПPH18, ПPH19),
фахові компетентності (ПPH4-ПPH6, ПPH7, ПPH8, ПPH1l, ПPH12, ПPH13, ПPH16), універсальні навички дослідника
(ПPH1-ПPH3, ПPH5, ПPH6, ПPH9-ПPH13, ПPH17), уміння застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій
діяльності (ПPH1, ПPH2, ПPH8, ПPH15). Мета і орієнтація ОНП «Комп’ютерна інженерія» відповідають вимогам
відповідного кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій. Увесь обсяг заявлених компетентностей та
програмних результатів навчання відповідають завданням підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти. Отже, ЕГ констатує, що освітня програма дозволяє досягти результатів навчання за
спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» та третім рівнем вищої освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

1. ОНП має сформульовані цілі, які, в цілому, відповідають місії та стратегії розвитку Державного університету
телекомунікацій і визначаються з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та
регіонального контексту. 2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням
позицій та потреб усіх стейкґолдерів. 3. Унікальним фокусом ОНП є підготовка власних висококваліфікованих
викладачів професійних дисциплін у галузі комп’ютерної інженерії. 4. Під час перегляду ОНП врахований у повній
мірі проєкт стандарту вищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» для третього рівня вищої освіти.

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

Слабкі сторони Урахування досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм є недостатнім (тільки по
2 програми). Експертною групою рекомендовано: Провести аналіз більшої кількості аналогічних вітчизняних та
іноземних освітніх програм, виокремивши кращі практики інших ЗВО, які надалі доречно враховувати.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.
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ОНП загалом відповідає критерію 1 та його підкритеріям. Цілі ОНП відповідають загальній стратегії ЗВО. Опис ОНП
у повній мірі відображає загальні та фахові компетентності, а також програмні результати навчання, визначені
проєктом стандарту вищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» для третього рівня вищої освіти.
Врахований галузевий та регіональний контекст. Проте варто рекомендувати звернути увагу на досвід більшої
кількості аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм. Враховуючи узгодженість за підкритеріями,
релевантність фактів і їх контексту, ОНП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають критерію 1.

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).

У структурі ОНП наявні всі 4 складові, які передбачають набуття аспірантом системи загальних та фахових
компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій. Аналіз навчального плану показав, що ОНП
«Комп’ютерна інженерія» та її ОК відповідають вимогам «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у ДУТ» (http://www.dut.edu.ua/ua/1584-polozhennya-pro-poryadok-pidgotovki-
zdobuvachiv-vischoi-osviti-stupenya-doktora-filosofii-ta-doktora-nauk-aspirantura-i-doktorantura ). Структурованість
навчального плану приведено у відповідність згідно вимог Постанови КМУ: обов’язкові освітні компоненти
відповідають чотирьом блокам (загальна підготовка – 6 кр., універсальна підготовка дослідника – 9 кр., іншомовна
підготовка – 8 кр. та поглиблена професійна підготовка – 22 кр. Частка обов’язкових компонент складає 75 % (45
кредитів) та вибіркових компонент 25 % (15 кредитів). Під час аналізу ОНП експертна група знайшла відображення
в програмних результатах навчання вимог, які визначених у п. 27 Постанови КМУ № 261 від 23 березня 2016 р., а
саме: усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, організації та
проведення навчальних занять, реєстрації прав інтелектуальної власності. Отже, ЕГ констатує, що обсяг освітньої
програми та окремих освітніх компонентів відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для
третього рівня вищої освіти. Стандарт вищої освіти з цієї спеціальності за СВО доктора філософії поки не
затверджений.

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.

В ОНП наведено профіль, перелік компетентностей, структурно-логічну схему, матрицю відповідності програмних
компетентностей компонентам освітньої програми та матрицю забезпечення програмних результатів навчання
відповідними компонентами, форми атестації здобувачів. У цілому в ОНП освітні компоненти пов’язані між собою і
створюють певну логічну систему, що дозволяють досягти заявлених цілей, компетентностей та програмних
результатів навчання. Досягнення ПРН і цілей навчання, визначених ОНП, повністю забезпечується обов’язковими
ОК. Дисципліни вільного вибору аспірантів відповідають тематиці їх досліджень і силабуси цих дисциплін
експертна група знайшла на веб-сайті ДУТ ( http://www.dut.edu.ua/ua/2080-katalog-osvitnih-komponentiv-vilnogo-
viboru-studentami-navchannya ). Як свідчить аналіз силабусів і матриці відповідності результатів навчання
компонентам ОНП, ОК в сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та результатів навчання. Це підтверджено
на зустрічах з гарантом, академічним персоналом, здобувачами. Отже, слід констатувати, що ОНП «Комп'ютерна
інженерія» відповідає вимогам підкритерію 2.2.

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

Зміст освітньої програми у частині профілю ОНП, загальних та фахових компетентностей, а також програмних
результатів навчання, у цілому відповідає предметній області спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», проєкту
стандарту вищої освіти з цієї спеціальності. ОНП була впроваджена у 2016 році. У 2020 році на засіданні кафедри
комп’ютерної інженерії було внесено зміни (протокол №19 від 11.06.2020). Проєкт ОНП та пропозиції зацікавлених
осіб, які надійшли під час обговорення ОНП розміщені на сайті ДУТ (http://www.dut.edu.ua/ua/1824-osvitno-
profesiyni-programi-kafedra-kompyuternoi-inzhenerii). Нова ОНП затверджена рішенням Вченої ради ДУТ 20.08.2020
p. Навчальні дисципліни вибіркової компоненти також в повній мірі відповідають предметній області спеціальності
123 «Комп’ютерна інженерія» і забезпечують формування у здобувачів вищої освіти необхідних професійних знань,
умінь і навичок для вирішення наукових проблем у галузі інформаційних технологій. ЕГ зазначає, що ОНП
«Комп'ютерна інженерія» цілком відповідає вимогам підкритерію 2.3.
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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 регламентується «Порядком підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у ДУТ» (http://www.dut.edu.ua/ua/1584-polozhennya-pro-poryadok-
pidgotovki-zdobuvachiv-vischoi-osviti-stupenya-doktora-filosofii-ta-doktora-nauk-aspirantura-i-doktorantura) та
«Положенням про формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів віщої освіти»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2067_68344335.pdf). Якість проведення процедури формування індивідуальної
траєкторії здобувачів вищої освіти та їх обізнаність підтверджена ЕГ в результаті онлайн-зустрічі зі здобувачами
вищої освіти. Для реалізації здобувачами прав на формування індивідуальної освітньої траєкторії передбачено вибір
дисциплін. Здобувачі ступеня доктора філософії на початку осіннього семестру (в перші два тижні навчання)
обирають дисципліни з Каталогу освітніх компонент вільного вибору студента з будь-якого розділу. Вибір дисциплін
здобувачами освіти здійснюється за силабусами, які розміщено у вільному доступі на на веб-сайті ДУТ
(http://www.dut.edu.ua/ua/2080-katalog-osvitnih-komponentiv-vilnogo-viboru-studentami-navchannya). Кафедри на
підставі силабусів дисциплін ознайомлюють здобувачів зі змістом вибіркової компоненти для того, щоб аспіранти
обрали дисципліни відповідно до свого наукового інтересу. Вибір дисциплін здійснюється аспірантом самостійно;
науковий керівник може лише надавати рекомендації згідно теми дисертаційної роботи. Також є можливість
обирати вибіркові ОК за академічною мобільністю. В 2020/2021 навчальному році аспіранти вивчають 2
дисципліни вільного вибору по 3 кредити кожна кафедри “Комп’ютерна інженерія”: Методи оптимізації
комп’ютерних систем та мереж (викладач - д.т.н., проф. Ткаченко О.М.); Операційні системи та системні оболонки
апаратних комплексів комп’ютерної інженерії (викладач – д.т.н., проф. Макаренко А.О.). Тому ЕГ засвідчує, що
структура ОНП «Комп'ютерна інженерія» відповідає вимогам підкритерію 2.4.

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

ОНП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка у цілому дозволяє
здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної Проходження практики регламентовано
«Положенням про проведення практики в Державному університеті телекомунікацій»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_33903749.pdf?1). Педагогічна практика є обов’язковою освітньою
компонентою програми та дозволяє сформувати у здобувачів фахові компетентності діяльності. Обсяг практичної
підготовки складає 6 кредитів ЄКТС. Базою педагогічної практики є Державний університет телекомунікацій. Під
час онлайн-зустрічі здобувачі вищої освіти проінформували експертну групу, що уміння і навички, здобуті під час
практики, вони сприймають як можливість отримати досвід майбутньої професійної діяльності. Отже, ЕГ робить
висновок, що ОНП «Комп’ютерна інженерія» повністю відповідає якісним характеристикам в контексті підкритерію
2.5.

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

ОНП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), відповідних
комунікативних компетентностей, які відповідають цілям та результатам навчання ОП. Соціальні навички (soft
skills) набуваються протягом навчання за ОП, переважно під час вивчення освітніх компонент 3K 8.1.01
«Філософія», 3K 8.1.02 «Організація науки та наукових досліджень», УK 8.2.01 «Патентознавство та авторське
право», УK 8.2.02 «Педагогічна практика», IK 8.3.01 «Іноземна мова». Також соціальні навички формуються і під
час вивчення дисциплін професійного спрямування, зокрема такі, як критичне мислення, вміння аналізувати та
систематизувати інформацію з різних інформаційних джерел, обговорювати з фахівцями результати досліджень,
наукові та прикладні проблеми комп’ютерної інженерії іноземною мовами. Експертна група також встановила, що
набуття здобувачами soft skills відбувається шляхом участі у заходах, які організуються ДУТ (міжкафедральні
наукові семінари). ЕГ робить висновок про повну відповідність ОП підкритерію 2.6.

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

На сьогодні є проект професійного стандарту, який відповідає даній спеціальності. Зміст освітньої програми у
частині профілю, загальних і фахових компетентностей, програмних результатів навчання та форм атестації
здобувачів у цілому враховує вимоги проєкту стандарту вищої освіти за спеціальністю 123 «Комп'ютерна інженерія»
для третього (доктор філософії) рівня вищої освіти.

8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
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відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

Загальний обсяг освітньо-наукової програми складає 240 кредитів ЄКТС, що складає 4 роки навчання. Обсяг
освітньої складової програми складає 60 кредитів ЄКТС, що відповідає Закону України “Про вищу освіту”.
Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у Державному університеті телекомунікацій»,
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf), тривалість теоретичного навчання обов’язкових освітніх
компонентів, семестрового контролю та виконання самостійної роботи складає 40 тижнів на рік. Тижневе аудиторне
навантаження становить 17-24 годин. Аналіз навчального плану ЕГ дає можливість засвідчити, що відсоток
аудиторних годин в рамках кожної навчальної дисципліни має близько 1/3 від загального обсягу годин, відведених
на вивчення конкретної навчальної дисципліни ОНП. Зміст самостійної роботи здобувача над конкретним освітнім
компонентом визначається робочою програмою навчальної дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та
вказівками викладача. Для того, щоб у здобувачів освіти було вдосталь часу на самостійну роботу, у ЗВО складено
зручний розклад занять. Згідно з розкладом занять та аналізом використання навчальних приміщень кожен
аспірант для виконання самостійної роботи має доступ до комп’ютерних класів та спеціалізованих лабораторій.
Експертна група встановила, що співвідношення аудиторної і самостійної роботи є збалансованим, і дозволяє
досягти цілей та програмних результатів навчання. Достатність обсягу аудиторного часу та самостійної роботи для
здобувачів була підтверджена під час зустрічі із здобувачами вищої освіти. ЕГ робить висновок про повну
відповідність ОНП підкритерію 2.8.

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.

За дуальною формою навчання підготовка не здійснюється. У той же час, реалізуються елементи дуальної освіти.
Так, здобувачі вищої освіти можуть поєднувати навчання з роботою за фахом, при цьому, вони мають право на
індивідуальне навчання у формі індивідуального графіку відповідно до «Положення про організацію освітнього
процесу у Державному університеті телекомунікацій», (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf). Варто
зазначити, що в ДУТ прийнято «Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_57217466.pdf) .

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

1. У закладі є власні підходи щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії в ДУТ під час організації
різноманітних наукових семінарів та конференцій, та роботи в будь-якій лабораторії навчально-наукового інституту
інформаційних технологій. 2. ОНП має достатній набір дисциплін, які забезпечують набуття здобувачами вищої
освіти соціальних навичок (soft skills), відповідних комунікативних компетентностей, які відповідають цілям та
результатам навчання ОП. 3. Аспіранти залучаються до реальної викладацької роботи на кафедрах Державного
університету телекомунікацій.

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

Слабкі сторони: Можливості обрання дисциплін з інших спеціальностей, які в окремих випадках були б корисні для
аспірантів, існуючими правилами вибору не забезпечуються. Експертною групою рекомендовано: Прописати в
існуючому «Положенні про організацію освітнього процесу у Державному університеті телекомунікацій» процедуру
обрання дисциплін з інших спеціальностей для третього (доктор філософії) рівня вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Освітні компоненти ОНП та відповідні дисципліни навчального плану дозволяють досягти заявлених цілей,
компетентностей та програмних результатів навчання. Разом з тим суттєвих інновацій ЕГ виявити не вдалося.
Враховуючи всі зазначені сильні та слабкі сторони, ЕГ вважає, що критерій 2 відповідає рівню В.
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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 за освітньо-науковою програмою визначаються розробленими та викладеними на
сайті закладу вищої освіти Правилами прийому до аспірантури Державного університету телекомунікацій
http://www.dut.edu.ua/ua/398-pravila-priyomu-aspirantura-i-doktorantura . Правила прийому на навчання достатньою
мірою структуровані, їх зміст викладено послідовно та зрозуміло. Правила не мають дискримінаційного характеру та
мають чіткі вимоги щодо: порядку прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі при вступі до
аспірантури; строків прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання. ЕГ робить
висновок про повну відповідність ОП підкритерію 3.1.

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

До аспірантури на очну (денну та вечірню) та заочну форми навчання для здобуття наукового ступеня доктора
філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста. Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4-х років. Вступники до аспірантури університету
складають вступні іспити: зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1385_66553589.pdf ); з іноземної (англійської) мови
(http://www.dut.edu.ua/ua/metodichni-rekomendacii; http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1386_14171058.pdf);
додатковий іспит (для абітурієнтів, що не мають освіти за обраною спеціальністю,
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1553_77113617.pdf ). Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури
наступна: додатковий іспит (в разі необхідності), іноземна мова, іспит зі спеціальності. Вступник до аспірантури,
який набрав на вступному іспиті з іноземної мови менше ніж 80 балів, не допускається до наступного вступного
випробування та участі у конкурсі. Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані
впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні В2 – С2, звільняються від складання вступного іспиту з
іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів В2 – С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з
іноземної мови з найвищим балом. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до
аспірантури, формуватиметься за формулою: КО = ВІС +ВІМ +ДБ, де ВІС – результат вступного іспиту зі
спеціальності (за 100 бальною шкалою); ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови або бали міжнародного
сертифіката з іноземної мови, що засвідчує рівні В2 – С2 (замість вступного іспиту з іноземної мови); ДБ – додаткові
бали за навчальні та наукові досягнення. Оновлено програму вступних випробувань, включено питання ОК з ОП
другого (магістерського) рівня: Адміністрування комп’ютерних систем та мереж, Математичне моделювання систем,
Технології захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1553_94082054.pdf). Варто зазначити, що зауваження попередньої ЕГ враховані,
потенційним здобувачам пропонується для підготовки оновлена література (2015-2019 років видання). Отже, ЕГ
зауважує, що Правила прийому на навчання за даною ОНП враховують особливості освітньої програми повною
мірою.

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 Державного університету телекомунікацій: Положенням про порядок організації права на академічну
мобільність учасників освітнього процесу http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.pdf ; Положенням про
організацію освітнього процесу у Державного університету телекомунікацій
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf, Положенням про порядок перезарахування результатів
навчання http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf. Вони є чіткими та зрозумілими. У процесі онлайн
спілкування із здобувачами вищої освіти з’ясовано, що вони обізнані зі своїми правами на академічну мобільність,
мають доступ до документів, які її регламентують, це забезпечується наявністю відповідної нормативної бази у
вільному доступі на сайті Університету. Але ЕГ зазначає, що практика переведення здобувачів освіти з інших ЗВО на
ОНП «Комп’ютерна інженерія» не застосовувалась і фактичних прикладів визнання результатів навчання,
отриманих в інших ЗВО для зарахування на навчання за освітньо-науковою програмою «Комп’ютерна інженерія»
третього (доктор філософії) ступеню вищої освіти не було.

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.

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регламентується Положенням про
неформальну та інформальну освіту Державного університету телекомунікацій
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_89866048.pdf) і Положенням про порядок перезарахування результатів
навчання (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_73284553). Під час спілкування ЕГ з фокус-групами було з’ясовано,
що практика визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, є досить чітко формалізованою,
проте ЕГ встановлено, що фактичних прикладів визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті за
освітньо-науковою програмою «Комп’ютерна інженерія» третього (доктор філософії) ступеню вищої освіти не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

1. Наявність чітких і зрозумілих правил для вступу на навчання, які спираються на студентоцентрований підхід
(враховуються додаткові бали за навчальні та наукові досягнення). 2. Наявність публічного доступу до документів
ЗВО, що регулюють доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО, в тому
числі під час академічної мобільності.

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

Експертною групою рекомендовано: Додатково ознайомитися із кращими практиками визнання результатів
неформального навчання у інших ЗВО та пропагувати їх серед здобувачів вищої освіти на даній ОНП.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Освітня програма загалом відповідає визначеному критерію за усіма підкритеріями. Положення, які регулюють
освітній процес, подано коректно й у повному обсязі. Враховуючи сильні сторони ОНП за підкритеріями 3.1-3.4
експертна група спільним рішенням оцінює цю відповідність рівнем 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.

Аналіз офіційного сайту університету та випускової кафедри (http://www.dut.edu.ua/ua/1824-osvitno-profesiyni-
programi-kafedra-komp'yuternoi-inzhenerii), звіту самоаналізу, бесіди з гарантом (проф. Ткаченко О.М.) та НПП
(проф. Вишнівський В.В., доц. Торошанко Я.І. та ін.) показує, що форми та методи навчання і викладання на ОНП
застосовуються на основі власного досвіду та інших ЗВО, а також пропозицій стейкхолдерів і здобувачів освіти. Вони
відповідають зазначеним у «Положення про організацію освітнього процесу у ДУТ»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf). На ОНП переважно застосовуються традиційні методи
(класичні та проблемні лекції, лабораторні та практичні роботи, консультації, семінарські та індивідуальні заняття,
самостійна робота). Інноваційністю викладачі вважають інтерактивні методики дистанційної освіти (Moodle), а
також спеціалізовані інтернет-платформи від CISCO, HP, Juniper. На думку НПП раціональний вибір таких методів
сприяє досягненню необхідних результатів навчання та проведення дисертаційних досліджень. З кожної навчальної
дисципліни розроблені силабуси (приклад - http://www.dut.edu.ua/uploads/p_269_64226089.pdf), а також робочі
програми (https://drive.google.com/drive/folders/115UR-06o1SRB61sJx0edkLly5YwX4lMd). Аналіз робочих програм
показав застосування традиційних форм оцінювання (атестація, опитування, контрольні роботи, екзамен/залік). На
зустрічі аспіранти (Гребенюк В ‑ IV к.; Худік Б., Данильченко В., Миколайчук В. ‑ III к.; Залива В., Кузьміч М.,
Підмогильний О., Хоменчук В ‑ II к., Сагайдак В., Коротков С., Сосновий В. ‑ І к.) підтвердили, що форми і методи
навчання обговорюються з ними та періодично корегуються. Відбувається також періодичні анкетування
(http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-
osvitnoi-diyalnosti). Ці здобувачі брали участь опитуваннях. Результати обговорюються на засіданнях кафедри
(наприклад, протокол №19 11.06.2020,
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https://drive.google.com/drive/folders/14IyzFIxVf_rHO6Kl9xqilQ7bcmCNwdm5). На зустрічі з адміністрацією ЗВО і
аспірантами (11.05.2021) зазначено, що студентоцентрований принцип реалізується в т.ч. через вибіркові
компоненти у 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС. Зокрема, це забезпечується вільним вибором: тем
дисертації, наукового керівника; баз практики тощо. Крім того, здобувачі мають можливість брати участь у розробці
ОНП, конференціях, форумах, програмах академічній мобільності. Інша нормативна база ЗВО («Положення
про…»): робочу програму навчальної дисципліни; порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів;
проведення практичної підготовки; порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та
інформальній освіті, дуальну форму здобуття вищої освіти є у загальному доступі на сайті ДУТ
http://www.dut.edu.ua/ua/126-normativni-dokumenti-vchena-rada. Отже, форми, методи викладання на ОНП, а також
нормативна база в цілому відповідають вимогам критерію 4.1.

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).

Експертна група констатує, що на офіційному сайті кафедри комп’ютерної інженерії (КІ) Державного університету
телекомунікацій (http://www.dut.edu.ua/ua/1824-osvitno-profesiyni-programi-kafedra-komp'yuternoi-inzhenerii)
висвітлена достатньо повна інформація щодо кожної дисципліни ОНП (рік запровадження, кількість кредитів
ЄКТС, форми контролю, відповідальна кафедра, кількість годин, анотація навчальної дисципліни, мета, завдання
дисципліни, основні результати навчання. Силабуси розміщено там на вкладенні «НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ»).
Наприклад, http://www.dut.edu.ua/uploads/p_269_64226089.pdf. На вищезазначеному сайті є також є основна
інформація про кафедру, кадровий склад, лабораторну базу, наукову роботу, проектну та навчальну діяльність,
профорієнтацію, працевлаштування випускників тощо. Аспіранти спеціальності (Гребенюк В., Худік Б.,
Данильченко В., Миколайчук В., Залива В., Кузьміч М., Підмогильний О., Хоменчук В., Сагайдак В., Коротков С.,
Сосновий В.) на зустрічі (від 11.05.2021) підтвердили. що знають та досить активно користуються зазначеними
інформаційними ресурсами. Зі слів гаранта ОП (проф. Ткаченко О.М.), викладачів (проф. Вишнівський В.В., доц.
Торошанко Я.І., доц. Руденко Н.В. та ін.) та вищезазначених аспірантів кожний викладач на першому в семестрі
аудиторному занятті доводить до відома здобувачів вищої освіти зміст та тематику навчальної дисципліни, форми
контрольних заходів і критерії оцінювання, методи викладання, засоби діагностики результатів навчання, терміни
надання виконаних завдань. Отже, всі бажаючі здобувачі можуть ознайомитись з інформацією про всі освітні
компоненти (навчальні дисципліни) за допомогою Силабуса. Наприклад для вибіркових дисциплін така технологія
дозволяє здобувачам фактично будувати власну індивідуальну траєкторію навчання. Гарант наголосила, що в
розділі «Навчання» для здобувачів ДУТ (http://www.dut.edu.ua/ua/137-grafik-navchalnogo-procesu-navchannya) є
зручна форма, яка відображає основні події відповідно до встановлених графіків навчання за ОНП. Крім того, кожен
здобувач може отримати індивідуальну консультацію викладача безпосередньо (під час занять або дистанційно
через E-mail, Viber, Telegram тощо). Графік консультацій та контактна інформація є у відкритому доступі на сайті та
стендах кафедри. Окремо є Viber-група для спілкування викладачів і аспірантів спеціальності 123 - «Комп’ютерна
інженерія», за допомогою якої оперативно вирішуються актуальні питання щодо навчального процесу. На думку
експертної групи. про ефективність запровадженої системи інформування здобувачів освіти, досить яскраво
свідчать результати опитування аспірантів щодо рівнів задоволеності здобувачами якістю навчання (відповідне
посилання було вже зазначене вище). Отже, ОНП «Комп’ютерна інженерія» відповідає вимогам підкритерію 4.2.

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

Розгляд профілів викладачів (Scopus, WoS, DBLP, ORCAD, Google Scholar), навчально-методичних комплексів
(Moodle), силабусів та робочих програм дисциплін (https://drive.google.com/drive/folders/115UR-
06o1SRB61sJx0edkLly5YwX4lMd) дозволив експертній групі підтвердити, що під час реалізації ОП передбачено
поєднання навчання і досліджень. Це відбувається, як в межах навчання (на лекціях, лабораторних і практичних
заняттях, виробничої практики, так і поза ним (підготовка тез, статей, патентів, дисертацій). У ході зустрічі зі
здобувачами (Гребенюк В., Худік Б., Данильченко В., Миколайчук В., Залива В., Кузьміч М., Підмогильний О.,
Хоменчук В., Сагайдак В., Коротков С.) підтверджена науково-дослідна робота студентів (участь в конференціях,
студентських наукових гуртках, виконання реальних НДР тощо). Результати дослідження здобувачі мають
можливість опублікувати в наукових журналах і оприлюднити на конференціях різного рівня. Зокрема, аспіранти та
наукові керівники беруть участь у міжнародних конференціях, наприклад, «Smart Home Technology Network
Construction Method and Device Interaction organization Concept», «Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing
Systems: Technology and Applications», «Problems of Infocommunications Science and Technology» тощо, які в т.ч.
індексуються Scopus та/або WoS. Так за 2017-2021рр. ними опубліковано 225 друкованих праць
(https://docs.google.com/document/d/1ha0x8_qzuZQFtr555lWIRTqz1VNIJxkD/edit), з них більшість у фахових
виданнях, тези доповідей – понад 40. У поза навчальний час здобувачі мають можливість приймати участь в
наукових гуртках з програмування, робототехніки, комп’ютерних мереж (це підтвердив аспірант Гребенюк В.).
Також слід відмітити вагомі результати дослідницької діяльності: - захист 5 дисертацій докторів філософії
аспірантами Стрельніков В.І. (керівник проф. Ткаченко О.М.), Тушич А.М.(проф. Сторчак К.П.), Лемешко А.В.(проф.
Ткаченко О.М.), Гребенюк В.В. (доц. Негоденко О.В.), Дібрівний О.А. (проф. Бондарчук А.П.); - НДР «Система
електронного документообігу на базі хмарних технологій» (0120U103151) - керівник проф. Ткаченко О.М., «Методи і
алгоритми управління надійністю комп’ютерних мереж» (0115U001472) – доц. Торошанко Я.І. Організація практики
у ЗВО здійснюється відповідно до “Положення про проведення практики ДУТ”
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(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_33903749.pdf?1.) Аспіранти (Гребенюк В., Данильченко В., Миколайчук В.)
зазначили, що вони мають змогу самостійно обрати місце проходження практики в ІТ - компаніях (ПАТ «Київстар»,
Центр Бізнес-Технологій, ПрАТ «Фарлеп-Інвест», ТОВ «Lifecell» - http://www.dut.edu.ua/ua/1811-partneri-kafedri-
kafedra-kompyuternoi-inzhenerii). Зокрема, на зустрічі це було підтверджено стейкхолдерами: 1. Полоневич А.П. –
провідний інженер інформаційно-комунікаційних систем Департаменту управління мережами та сервісами ПАТ
«Київстар». 2. Шушура О.М. – технічний директор Центр Бізнес-Технологій. На підставі вищезазначеного ОНП
відповідає вимогам підкритерію 4.3.

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

Під час аналізу доступних матеріалів з’ясовано, що робоча група на чолі з гарантом ОНП здійснює систематичний
перегляд змісту освітніх компонент. Робочі програми розробляються на термін дії навчального плану і оновлюються
у випадку: зміни стандартів освітньої діяльності; внесення змін в чинну ОНП; впровадження нової освітньої
технології, зміни змісту навчальної дисципліни та методів її викладання, внаслідок аналізу результатів анкетування
здобувачів. Порядок оновлення змісту ОК визначає «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості
освіти ДУТ» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34626509.pdf). Такі зміни затверджуються на засіданні
кафедри відповідно до «Положення про освітні програми ДУТ»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_31361833.pdf). Наприклад, протокол засідання кафедри КІ №19 від
11.06.2021 (https://drive.google.com/drive/folders/14IyzFIxVf_rHO6Kl9xqilQ7bcmCNwdm5). Доценти кафедри
комп’ютерної інженерії Торошанко Я.І., Руденко Н.В. на зустрічі з НПП (11.05.2021) навели конкретні приклади
внесення змін до ОНП з боку викладачів щодо оновлення лабораторного комплексу дисципліни «Методологія
верифікації та розгортання комп’ютерних систем» з акцентом на розгортанні та верифікації серверного
устаткування; здобувачів вищої освіти у дисципліні «Дослідження та проєктування інтелектуальних КСМ» ввести до
вивчення тему «Інтелектуальний аналіз та інженерія знань». Також щодо детальнішого вивчення тем «Віддалений
моніторинг і адміністрування серверів та мережного обладнання» та «Розгортання КСМ в хмарі» при вивченні
дисципліни «Методологія верифікації та розгортання комп’ютерних систем». - ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (VEGA) щодо
вивчення тематики «Синтез структури комп'ютерної мережі для забезпечення її доступності» для вирішення задач
синтезу структури КСМ під час роботи над дисертаційними дослідженнями; ІТ-компаніїя «Розумний будинок» для
моніторінгу перевантажень КСМ було додано тему «Аналітичне моделювання» в дисципліні «Дослідження та
проєктування інтелектуальних КСМ»; досвід аналогічних іноземних програм, зокрема, George Washington University
https://www.ece.seas.gwu.edu/doctor-philosophy-computer-engineering та https://www.fit.vut.cz/study/program/16/
було додано до ОНП нові ОК «Теорія керування» та «Теорія надійності». Гарант ОП (проф. Ткаченко О.М.) та
доценти Торошанко Я.І. та Руденко Н.В. стверджують, що зміст навчальних дисциплін оновлюється викладачами
після відвідування конференцій, семінарів, проходження підвищення стажування чи сертифікації. За результатами
наукових досліджень останніх років опубліковані 3 монографії англійською мовою. ь Отже, на підставі наведених
вище фактів ОНП відповідає вимогам підкритерію 4.4.

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

З промови ректора ДУТ Толубко В.Б. на зустрічі з адміністрацією університету (11.05.2021) освітня діяльність
кафедри КІ нерозривно пов’язана з політикою міжнародної інтеграції системи ЗВО України у європейський освітній
простір та основними напрямами міжнародного співробітництва. Це розкрито в Положення про порядок організації
права на академічну мобільність (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.pdf). Зі слів проректора з науково-
педагогічної роботи - Беркман Л.Н. кафедра КІ долучається до заходів університету щодо інтернаціоналізації ЗВО.
Зокрема 2016 року ДУТ приєднався до провідної організації зі стандартизації в галузі телекомунікацій –
Міжнародного Союзу Елекрозв’язку (ITU), що надає можливість приймати участь в обговоренні новітніх технологій і
останніх досягнень в галузі. Під егідою ITU на базі Університету проходять міжнародні семінари-практикуми, де
аспіранти можуть апробувати свої наукові дослідження. www.dut.edu.ua/ua/644-zagalna-informaciya-seminar-
praktikum-mse-dlya-regioniv-evropi-ta-snd-infrastruktura-ikt-yakosnova-cifrovoi-ekonomiki Університетом були
проведені заходи для розширення міжнародного співробітництва, зокрема укладено договір між компанією
«Hewlett-Packard», Університетом телекомунікацій Лейпцига, Державною академією корпоративної освіти (м.
Дрезден), Лодзинським технічним університетом (м. Лодзь), компанією «Alcatel-Lucent» в Україні та ін. Науково-
педагогічні працівники університету проходили стажування (Польсько-українська фундація “Інститут Міжнародної
Академічної і Наукової Співпраці”), представники міжнародних ЗВО виступали з лекціями в стінах університету
(http://www.dut.edu.ua/ua/828-nashi-partneri-pro-universitet, http://www.dut.edu.ua/ua/233-spivrobitnictvo-
mizhnarodna-diyalnist). Для того щоб здобувачі та НПП були вчасно проінформовані про відкриті можливості для
участі в грантових проектах, інформація про конкурси (зі слів Скрипник В.В. – начальник відділу міжнародних
зв’язків, зустріч з фокус-групою №6, 12.05.21) регулярно поширюється відділом міжнародних зв'язків. Прикладом
цього є навчання в університеті США за програмою академічної мобільності студента 2-го курсу Зозулі Р.Ю.
https://drive.google.com/drive/folders/14IyzFIxVf_rHO6Kl9xqilQ7bcmCNwdm5 Проте співбесіди зі аспірантами ОНП
(12.05.21) показали, що зазначені заходи не є достатньо поширеними серед аспірантів ОНП “Комп'ютерна
інженерія”. Отже, ЗВО бажано в подальшому проводити відповідну роз’яснювальну роботу серед здобувачів. Зі слів
гаранта (проф. Ткаченко О.М.) ОНП спирається на світові наукові досягнення в області КІ. Наприклад, в процесі її
перегляду враховано досвід аналогічних іноземних програм. Зокрема, George Washington University
(https://www.ece.seas.gwu.edu/doctor-philosophy-computer-engineering) та ВНЗ ЕС
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(https://www.fit.vut.cz/study/program/16/) було додано до ОНП нові ОК «Теорія керування» та «Теорія
надійності».На підставі вищезазначених фактів ОНП переважно відповідає вимогам підкритерію 4.5.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

1. Наявність захищених 5-ти дисертаційних робіт доктора філософії у поточному році. 2. Спостерігається достатня
координація в питаннях постійного поліпшення ОП серед всіх зацікавлених сторін (НПП, здобувачі, стейкхолдери,
академічна спільнота). 3. Досить потужна участь аспірантів та керівників у міжнародних конференціях (у т.ч. з
індексацією у Scopus, WoS). 4. Достатня кількість міжнародних угод, є приклади академічної мобільності.

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

Слабкі сторони: Не виявлено прикладів участі аспірантів у міжнародних дослідницьких проєктах. Експертною
групою рекомендовано: Більше задіювати можливості, які надає університет для академічної мобільності та участі в
міжнародних проєктах саме аспірантів спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Вимоги підкритеріїв 4.1-4.5 переважно виконуються. Але засоби досягнення цілей перших чотирьох підкритеріїв є
досить традиційними. Зауваження попередньої «умовної» акредитації ЗВО переважно виконані та враховані. Отже,
на думку експертної групи критерій вартий оцінки 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.

В результаті аналізу звіту СА, офіційного сайту, співбесід з гарантом ОНП та адміністрацією університету було
підтверджено, що форми контрольних заходів у межах ОНП та критерії оцінювання регулюють Положення: “Про
організацію освітнього процесу в ДУТ” (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf), “Про систему
внутішнього забезпечення якості освіти ДУТ” (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34626509.pdf), «Про порядок
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДУТ»
(http://www.dut.edu.ua/ua/1584-polozhennya-pro-poryadok-pidgotovki-zdobuvachiv-vischoi-osviti-stupenya-doktora-
filosofii-ta-doktora-naukaspirantura-i-doktorantura). Відповідно до цього перевірка навчальних досягнень
здійснюється у формі вхідного, поточного та підсумкового контролів. На етапі підготовки дисертаційної роботи ще
передбачені атестації. Відповідно до робочих програм та силабусів кількість форм проведення контролю
визначаються викладачем. Формування підсумкової оцінки охоплює: контрольні, лабораторні, індивідуальні
роботи. Підсумковий бал, накопичений здобувачем за виконання всіх видів навчальних завдань, свідчить про
якісний рівень досягнутих результатів навчання. Крім того, при спілкуванні з гарантом ОНП та керівниками
аспірантів було зазначено, що аспіранти мають проміжну семестрову атестацію, яка відбувається у формі наукового
семінару, на якому заслуховують доповіді аспірантів та обговорюють проміжні результати їхніх досліджень. На
думку гаранта та викладачів ОНП чіткість і зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання
забезпечується системним підходом до планування і оприлюднення відповідно до «Положення про організацію та
проведення поточного та підсумкового контролю рівня навчальних досягнень здобувачів з навчальної дисципліни»,
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf. Крім того, процедура проведення контрольних заходів по
кожній освітній компоненті ОНП прописана в робочій навчальній програмі. Такі програми обговорюються,
погоджуються на засіданні кафедри та затверджуються в установленому порядку
(https://drive.google.com/drive/folders/115UR-06o1SRB61sJx0edkLly5YwX4lMd). Гарант ОНП, доценти Руденко Н.В.,
Черевик В.М. та аспіранти Миколайчук В.Р., Гребенюк В.В. підтвердили, що на початку вивчення кожної
дисципліни викладач надає інформацію про форми контрольних заходів та відповідну кількість балів за кожний вид
роботи. Зворотний зв'язок з аспірантами підтримується через опитування здобувачів, внаслідок чого кафедра
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о т р и м у є пропозиції, які після аналізу та обговорень були включені до нової редакції ОНП
(http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-
osvitnoi-diyalnosti). Свої пропозиції аспіранти надають під час різноманітних наукових заходів, які проводяться в
університеті (http://www.dut.edu.ua/ua/2099-konferencii-2021-roku-konferencii-ta-seminari). Отже, з урахуванням
наведених фактів ОНП відповідає вимогам підкритерію 5.1.

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

Для здобувачів, які навчаються за ОНП «Комп’ютерна інженерія», в умовах відсутності затвердженого стандарту
вищої освіти 123 спеціальності (СВО доктор філософії), формою атестації є кваліфікаційна (дисертаційна) робота. Зі
слів гаранта (проф. Ткаченко О.М.) та наукових керівників (зустріч №8, 12/05/21) тематика дисертаційного
дослідження (роботи) обирається аспірантом за порадами керівника з огляду на актуальність проблем, характерних
для ІТ-галузі. Це підтвердили всі аспіранти на зустрічі №3 (11.05.21). Відповідно до чинних вимог атестація
відбувається в формі прилюдного захисту дисертаційної роботи перед разовою спеціалізованою вченою радою, яка
утворюється МОН з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації особи, яка здобуває
ступінь доктора філософії, з метою присудження їй зазначеного ступеня – згідно із Постановою КМУ №167 від 6
березня 2019 року. Усі дисертаційні роботи здобувачів мають обов’язково проходити перевірку на академічний
плагіат з використанням програми типу StrikePlagiarism («Кодексом академічної доброчесності ДУТ»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf). Повнотекстові версії дисертаційних робіт, прийнятих до
захисту, повинні бути оприлюднені на веб-сайті ДУТ. Наразі, у поточному році здійснено 5 успішних захистів
дисертацій за ОНП «Комп’ютерна інженерія» (повна інформація доступна
https://docs.google.com/document/d/1yHM44Cenf2uyTSL_2v2zlJs4oibFSBxr/edit?rtpof=true). Щодо проміжної
атестації, то Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук у Державному університеті телекомунікацій (http://www.dut.edu.ua/ua/1584-polozhennya-proporyadok-
pidgotovki-zdobuvachiv-vischoi-osviti-stupenya-doktora-filosofii-ta-doktora-nauk-aspirantura-idoktorantura) не
регулюється, проте гарант ОНП, НПП та здобувачі освіти під час співбесід повідомили експертній групі про те,
результати діяльності аспірантів заслуховуються на засіданні кафедри двічі на рік (надані протоколи засідань
кафедри, на яких були заслухані звіти аспірантів). Крім того, у ЗВО передбачено поточні атестації з успішності за
навчальними дисциплінами двічі на рік (у середні кожного семестру). Отже, на підставі вищезазначеного ОНП
відповідає вимогам підкритерію 5.2.

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.

Перевірка експертною групою нормативної бази ЗВО показала, що базові процедури проведення контрольних
заходів за ОНП «Комп’ютерна інженерія» у ДУТ регламентується документами: Положенням про організацію
освітнього процесу (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf), Положенням про порядок
перезарахування результатів навчання (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf), Положенням про
неформальну та інформальну освіту (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_96098729.pdf), Положення про порядок
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (http://www.dut.edu.ua/ua/1584-
polozhennyapro-poryadok-pidgotovki-zdobuvachiv-vischoi-osviti-stupenya-doktora-filosofii-ta-doktora-nauk-aspirantura-
idoktorantura). Процедури контрольних заходів за окремими ОК містяться у робочих програмах
(https://drive.google.com/drive/folders/115UR-06o1SRB61sJx0edkLly5YwX4lMd). На думку ЕГ, об’єктивність при
проведенні заходів підсумкового контролю забезпечується організацією освітнього процесу в ДУТ. Реалізація
основних завдань контролю знань здобувачів ступеня доктора філософії досягається системними підходами до
оцінювання чітко вимірюваних результатів навчання, комплексністю застосування різних видів контролю. За ОНП
«Комп’ютерна інженерія» використовуються такі види оцінювання, як самоперевірка, письмове та усне
екзаменування, участь у семінарах і наукових звітах із оцінюванням досягнутого, обговорення результатів
досліджень (в т.ч. апробація результатів: публікації та доповіді на конференціях). Всі аспіранти ознайомлені з
можливістю оскарження оцінок та повторного проходження контрольних заходів. Відповідно до вищенаведених
положень здобувач, що не погоджується з оцінкою, має право після оголошення результатів звернутися з
відповідною заявою. При цьому під час зустрічей, як викладачі ОНП, так і аспіранти спеціальності зазначили, що
досі подібних конфліктів інтересів викладача і аспірантів не виникало. Порядок повторного проходження
контрольних заходів здобувачами чітко визначений нормативною базою ЗВО. На підставі цього аспірант має право
повторного складання семестрового контролю у випадках отримання незадовільних оцінок та порушення
процедури оцінювання. Крім того, у ДУТ передбачені відповідні процедури оскарження та результатів проведення
контрольних заходів. Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів визначені в
чинних положеннях (наведено вище). При розмовах членів експертної групи з гарантом (Ткаченко О.М.),
викладачами ОНП (Руденко Н.В. та Черевик В.М.) та аспірантами (Миколайчук В., Гребенюк В., Кузьміч М.), а
також студентським самоврядуванням (Ожигін Н. - голова Студентської ради інституту ІТ) було з'ясовано, що
подібні випадки звернення або апеляції щодо оскарження процедури та результатів проведення контрольних
заходів на ОНП «Комп’ютерна інженерія» відсутні. На підставі наведених фактів ОНП відповідає вимогам
підкритерію 5.3.
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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.

Перевірка експертною групою нормативної бази ЗВО показала наявність на офіційному сайті університету таких
д о к у м е н т і в : Положення про систему внутішнього забезпечення якості освіти
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34626509.pdf); Кодекс академічної доброчесності
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf); Положення про комісії з академічної доброчесності
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34206078.pdf); Положення про організаціюосвытнього процесу в ДУТ
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf). Також важливо зазначити, що задля забезпечення принципів
академічної доброчесності ДУТ використовує ліцензійну сертифіковану в Україні антиплагіатну систему
Strikeplagiarism (https://strikeplagiarism.com/uk/). Перевірка кваліфікаційних робіт здобувачів здійснюється
відповідно до інструкції щодо перевірки на академічний плагіат наукових робіт, кваліфікаційних робіт, навчально-
методичних матеріалів здобувачів вищої освіти, наукових та НПП ДУТ
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_42739124.pdf). На зустрічі №6 (12.05.2021р.) Левченко Н.М. (начальник
відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації) зазначила, що за порушення академічної
доброчесності здобувачі можуть бути притягнені до такої відповідальності: повторного оцінювання; повторної
перевірки кваліфікаційної (дисертаційної) роботи та, у разі негативних висновків, недопуск до захисту; відрахування
із закладу освіти; позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих університетом пільг з оплати навчання.
Порушення академічної доброчесності НПП ЗВО передбачає відмову у присудженні наукового ступеня чи
присвоєнні вченого звання; позбавленні права займати посади НПП. Повноваженнями щодо впровадження
політики доброчесності наділені комісія з питань академічної доброчесності, а також зав. кафедри, група
забезпечення спеціальності. В разі загострення конфліктної ситуації протягом 30 подається скарга до такої комісії з
описом порушення, часу, фактів і доказів. В якості інструментів щодо запобігання проявам академічної
недоброчесності використовуються: інформування здобувачів про неприпустимість плагіату; добір відповідної
тематики наукових та кваліфікаційних робіт, їх перевірка на антиплагіат (Strikeplagiarism). Всі навчальні аудиторії, в
яких ведеться підготовка здобувачів за ОНП «Комп’ютерна інженерія» обладнані відеокамерами, що унеможливлює
використання під час контрольних заходів матеріалів, непередбачених програмою. На сайті університету
розміщується інформація щодо діяльності спеціалізованих вчених рад http://www.dut.edu.ua/ua/2101-razovi-
specializovani-vcheni-radi-nauka. Ткаченко О.М. (гарант) та Бондарчук А.П. (директор навчально-наукового інституту
ІТ) запевнили експертну групу, що на ОНП «Комп’ютерна інженерія» до моменту проведення акредитаційної
експертизи не зафіксовані ситуації порушення академічної доброчесності. Отже, на підставі вищезазначеного ОНП
відповідає вимогам підкритерію 5.4.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

1. Застосування сертифікованих ліцензійних програмних засобів типу Strikeplagiarism для процедур встановлення
академічної доброчесності. 2. Відсутність випадків апеляцій серед здобувачів результатів підсумкових контрольних
заходів, що говорить про ефективність процедур та критеріїв оцінки. 3. Відсутність порушень академічної
доброчесності з боку здобувачів та НПП.

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

Слабкі сторони: 1. Стандартні підходи, відсутність унікальності та інновацій (за виключенням питань, пов'язаних з
академічною доброчесністю - підкритерій 5.4). 2. Рекомендовані літературні джерела окремих навчальних програм
та методичних розробок вимагають оновлення. Експертною групою рекомендовано: 1. Провадити власні форми
атестації здобувачів вищої освіти, застосовувати інноваційні підходи при оцінюванні досягнень здобувачів вищої
освіти. 2. Вчасно оновлювати літературу у методичних розробках (бажано не рідше 5 років).

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.
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Вимоги підкритеріїв 5.1-5.4 у більшій частині виконуються. Але засоби досягнення всіх цілей є досить
традиційними. Досягнення мети за критерієм 5.4 (доброчесність) можна визнати зразковим, але цього недостатньо
для загальної найвищої оцінки. Зауваження попередньої «умовної» акредитації ЗВО виконані та враховані. Разом з
тим зазначені недоліки не носять системного характеру та досить просто усуваються. Рекомендації можуть бути
виконані. Отже, враховуючи сильні сторони ОП, експертна група дійшла висновку, що ОНП «Комп’ютерна
інженерія» та освітня діяльність за цією програмою відповідають 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.

Вивчення звіту самоаналізу ЗВО, матеріалів офіційних сайтів університету (http://www.dut.edu.ua) та випускової
кафедри «КІ» (http://www.dut.edu.ua/ua/268-naukovo-pedagogichniy-sklad-kafedra-kompyuternoi-inzhenerii), наданих
додаткових матеріалів відповідно до запиту експертної групи, результатів зустрічей з різними фокус-групами
(гарант, адміністрація та сервісні підрозділи, НПП, стейкхолдери, аспіранти) дозволяє навести такі факти стосовно
вимог поточного підкритерію. Кадровий склад НПП, який працює на даній ОНП, відбирається та мотивується згідно
з загальноприйнятими принципами. Зокрема, при цьому враховується перш за все кваліфікація відповідно до
спеціальності - підтверджена документом про освіту, науковий ступінь із відповідної спеціальності. Остання також
може бути підтверджена науково-педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю за відповідною
спеціальністю, не менш як 7 видів,що перелічені в пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, які
внесені Постановою КМУ від 10.05.2018 №347, а також Наказу МОНУ №1151 від 06.11.2015 (про відповідність певних
наукових та освітніх спеціальностей). Більшість необхідної інформації експертам вдалося перевірити через сайт ДУТ.
Але, у зв'язку з тим, що не для всіх НПП було зазначено наукові спеціальності, назви захищених дисертацій та
базова освіта, був зроблений запит на додаткову інформацію і така відповідь була отримана. Отже, є повна кадрова
таблиця з групою забезпечення з відповіддю на запит експертної групи ‑
https://docs.google.com/document/d/1B0vzH3pJW925xlnxUwUeQ_lyv--Dy40L/edit . Наказ на групу забезпечення ‑
https://drive.google.com/drive/folders/14IyzFIxVf_rHO6Kl9xqilQ7bcmCNwdm5 . Враховуючи, що на попередній
умовній акредитації головні критичні зауваження були саме до кадрового складу, ЗВО провів відповідну роботу та
реалізував такі заходи. Гарант ОНП д.т.н. Ткаченко О.М. отримала вчене звання за кафедрою «Комп’ютерна
інженерія», до групи забезпечення було введено визнаних науковців з науковими ступенями 12 галузі знань, які
мають достатню кількість наукових праць (7 та більше) за спеціальністю 123. Підтвердженням цього став захист 5
PhD в разових спецрадах ДУТ. На підставі цього можна підсумувати, що кваліфікація НПП, що викладають на ОНП
“КІ”, тепер в цілому переважно відповідає чинним вимогам за освітньою та/або науковою кваліфікацією та/або
професійною активністю. У якості зауважень слід рекомендувати збільшити кількість залучених докторів та
кандидатів наук (або докторів філософії), що відповідають за науковим ступенем спеціальністю 123 «Комп’ютерна
інженерія» . Згідно з чинним Наказом МОНУ №1151 від 06.11.2015 це спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи
та компоненти. Також ЕГ рекомендує підібрати іншого викладача для читання ОК «Патентознавство та авторське
право» (т.я. доц. Стороженко Л.Г. не має відповідного фаху та наукових результатів). Отже, на підставі
вищезазначеного, ЕГ переконалась у відповідності викладачів дисциплінам, які вони читають.

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

Аналіз нормативної бази ДУТ показав та під час зустрічі 7 з сервісними підрозділами (Смаль Л.Л. – заступник
начальника відділу кадрів) було з'ясовано, що в університеті діє «Положення про порядок проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_23636289.pdf). Конкурсний відбір у ЗВО ДУТ є
відкритою процедурою. Конкурс на заміщення вакантної посади оголошується наказом ректора. Інформація про
вакантні посади НПП публікується відкрито на офіційному сайті (http://www.dut.edu.ua/ua/474-konkurs-na-
zamischennya-vakantnih-posad-publichna-informaciya). Для оцінювання рівня професійної кваліфікації кандидат
проводить відкрите заняття. Рівень професіоналізму також підтверджується документами про стажування або
підвищення кваліфікації, списком наукових та навчально-методичних праць за 5 років. Рішення конкурсної комісії
затверджується вченою радою університету. Враховується кваліфікація відповідно до спеціальності — підтверджена
документом про освіту чи науковий ступінь із відповідної спеціальності або підтверджена науковою, науково-
педагогічною чи іншою професійною діяльністю за не менш як 7 пп. (п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності, постановою КМУ від 10.05.2018 № 347). Для підвищення відповідності рівня професіоналізму викладачів
на ОНП та задля мінімізації плинності кадрів з боку адміністрації ЗВО передбачено такі заходи: - участь в реальних
наукових проектах, наприклад НДР «Система електронного документообігу на базі хмарних технологій»
(0120U103151) - керівник проф. Ткаченко О.М., «Методи і алгоритми управління надійністю комп’ютерних мереж»
(0115U001472) – доц. Торошанко Я.І. - інші заходи заохочення та матеріального стимулювання (наприклад, премія,
надбавки тощо). Викладачі ОНП «Комп’ютерна інженерія» Вишнівський В.В. (скан-копія наказу ‑
https://drive.google.com/drive/folders/14IyzFIxVf_rHO6Kl9xqilQ7bcmCNwdm5), Ткаченко О.М., Стовнак К.П., Срібна
І.М., Полоневич О.В., Миколайчук В.Р., Тунич А.М.,
(https://drive.google.com/drive/folders/14IyzFIxVf_rHO6Kl9xqilQ7bcmCNwdm5) на відповідній зустрічі наголосили,
що були нагороджені адміністрацією за успіхи в професійній діяльності. Крім того у ДУТ є власна рейтингова
система оцінки діяльності викладачів на підставі «Положення про щорічну рейтингову оцінку діяльності НПП ДУТ»
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(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_12162863.pdf, здійснюється щорічно). Плевако Н.О. (заступник головного
бухгалтера) підтвердила, що заохочення здійснюється відповідно до «Положенням про надання щорічної грошової
винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю зразкове виконання службових обов’язків
(http://www.dut.edu.ua/ua/1837-polozhennya-pro-nadannya-schorichnoi-groshovoi-vinagorodi-publichna-informaciya).
Також в університеті застосовується “Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних
працівників” (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_67309652.pdf). Отже, з урахуванням вищенаведених фактів
ОНП відповідає вимогам підкритерію 6.2.

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

У співбесідах зі стейкхолдерами (Полоневич А.П. – провідний інженер інформаційно-комунікаційних систем
Департаменту управління мережами та сервісами ПАТ «Київстар», к.т.н.; Шушура О.М. – технічний директор Центр
Бізнес-Технологій, всі з м.Київ) було підтверджено, що роботодавці периодично беруть участь в обговоренні та
вдосконаленні ОНП (мають конкретні пропозиції щодо подальшого поліпшення), в організації та реалізації
освітнього процесу, проведенні аудиторних занять. Випускова кафедра КІ залучає роботодавців до спільного
обговорення навчальних планів, розробки ОП; аналізу пропозицій стейкхолдерів в межах громадського
обговорення ОНП (наприклад, протокол завідання кафедри комп’ютерної інженерії ДУТ №19 11.06.2020,
https://drive.google.com/drive/folders/14IyzFIxVf_rHO6Kl9xqilQ7bcmCNwdm5), виробничої та дослідницької практик
на базі цих установ. У навчально-наукового інституту інформаційних технологій ДУТ традиційно значна увага
приділяється взаємодії з провідними ІТ-підприємствами. Перевірка показала наявність декількох десятків чинних
відповідних договорів. Сканкопії відповідних угод з підтвердженням цього доступна за посиланнями:
https://drive.google.com/drive/folders/14IyzFIxVf_rHO6Kl9xqilQ7bcmCNwdm5 Вищезазначені партнери ВНЗ надають
також спонсорську допомогу (обладнання, ліцензійне ПЗ тошо), а також допомагають у різних стажуваннях,
проведенні додаткової сертифікації для здобувачів та викладачів. Докази цього розміщено за посиланнями:
https://drive.google.com/drive/folders/1YUGHmCLPk7d90D6Gs4riXflbyevCTPd0
https://drive.google.com/drive/folders/1Dmh728xUofI0IrEcPY3pufrbvA3oeEpH Отже, на підставі наведених фактів
ОНП відповідає вимогам підкритерію 6.3.

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

Як вже було зазначено вище випускова кафедра «Комп’ютерна інженерія» ДУТ периодично залучає професіоналів-
практиків до проведення занять та практичної підготовки на ОНП. Зокрема, інформація про таких представників
роботодавців є на офіційному сайті ЗВО (http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-641-8805-zaluchennya-predstavnikiv-it-
kompaniy-v-navchalniy-proceskafedri-kompyuternoi-inzhenerii_kafedra-kompyuternoi-inzhenerii,
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-641-8062-schotake-bpla-ta-yaka-riznicya-mizh-terminami-
%E2%80%9Cdron%E2%80%9D-ta-%E2%80%9Cbpla%E2%80%9D-%E2%80%93-tematika-zustrichi-studentiv-
specialnosti-kompyuterna-inzheneriya-z-fahivcyami-praktikami_kafedrakompyuternoi-inzhenerii,
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-641-7963-uchast-predstavnikiv-kompaniy-partneriv-vnavchalnomu-procesi-kafedri-
kompyuternoi-inzhenerii_kafedra-kompyuternoi-inzhenerii. Зокрема, до проведення занять з дисципліни
«Перспективні системи комп’ютерної інженерії» залучається провідний фахівець фірми-партнера кафедри
Комп’ютерної інженерії Сорокін Д.В., представник департаменту стратегічного розвитку мережі компанії Vega
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-641-7715-predstavniki-potenciynih-robotodavciv-%E2%80%93-uchasniki-navchalnogo-
procesu_kafedra-kompyuternoi-inzhenerii. Консультантами у виконанні індивідуальних завдань виступають
співробітники представники ІТ-галузі, котрі співпрацюють із компаніями: Cisco, ТОВ «НашНет», ТОВ «Розумний
Будинок», «Альтея Групп». Це було однозначно підтверджено вищезазначеними стейкхолдерами на зустрічі №5 від
11/05/2021р. Разом з тим у ході зустрічі зі стейкхолдерами, гарантом ОНП та викладачами випускової кафедри «КІ»
було з'ясовано про організаційні та інші проблеми і шляхи для їхнього вирішення. Зокрема, це відсутність
ефективних економічних та організаційних механізмів участі професіоналів-практиків в освітньому процесі (в т.ч. їх
матеріального стимулювання, оплати праці, спонсорства тощо). Однак, разом з цим, професіонали-практики беруть
участь у засіданнях робочої групи за ОНП «Комп’ютерна інженерія», здійснюють експертизу змін ОНП
(стейкхолдери підтвердили це). Отже, з урахуванням наведеного вище ОНП відповідає вимогам підкритерію 6.4.

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

Процедура підвищення кваліфікації, можливі форми її проведення та необхідна звітність за результатами
підвищення кваліфікації зафіксовані в “Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та
педагогічних працівників” (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_67309652.pdf). Відповідно до цього Положення
підвищення кваліфікації здійснюється на підставі перспективного плану підвищення кваліфікації та стажування
НПП (http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-641-9130-navchannya-vikladachiv-kafedri-kompyuternoi-inzhenerii-v-ramkah-
grantuvid-programi-merezhnih-akademiy-cisco_kafedra-kompyuternoi-inzhenerii). Відповідно до цього плану
завкафедри КІ Ткаченко О.М. пройшла наукове стажування «Академічна доброчесніть» в м. Варшава (2019 р.).
Руденко Н.В. – підвищення кваліфікації в ДВНЗ університет менеджменту освіти НАПН України (2019 р.),
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Куфтеріна С.Р., Штіммерман А.М., Дробик О.В. – «ЕС ЕНДБІ СИСТЕМС» (2019 р.). Доцент кафедри КІ Руденко Н.В.
захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (2020 р.,
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-641-8907-pidtverdzhennyanaukovoi-kvalifikacii-%E2%80%93-diplom-kandidata-nauk-
vitaemo_kafedra-kompyuternoi-inzhenerii). Завідувачу кафедри КІ Ткаченко О.М. у 2021 році присвоєно вчене звання
професора кафедри комп’ютерної інженерії (http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-641-9064-vitannya-z-prisvoennyam-
vchenogo-zvannya-profesora_kafedrakompyuternoi-inzhenerii). Крім того, у ДУТ регулярно проводяться конференції з
підвищення педагогічної майстерності (http://www.dut.edu.ua/ua/2099-konferencii-2021-roku-konferencii-ta-
seminari). У ході зустрічі з фокус-групою №7 від 10/02/2021р., де приймали участь Смаль Л.Л. - заступник
начальника відділу кадрів; Стрельнікова С.Ю. - начальник планово-фінансовий відділу; Плевако Н.О. – заступник
головного бухгалтера та інші було зазначено низку заходів мотивації НПП. Зокрема Стрельнікова С.Ю. та Плевако
Н.О. зазначили, що у ЗВО для цього розроблено та застосовується «Положенням про надання щорічної грошової
винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю зразкове виконання службових обов’язків
(http://www.dut.edu.ua/ua/1837-polozhennya-pro-nadannya-schorichnoi-groshovoi-vinagorodi-publichna-informaciya).
Крім того для підвищення фаховості викладачів розроблена система заохочення за досягнення у фаховій сфері
«Положення про щорічну рейтингову оцінку діяльності НПП ДУТ»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_12162863.pdf). Для моніторингу рівня професіоналізму викладачів у ЗВО
застосовується анонімне опитування здобувачів (http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-
sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti). Таке анкетування має на меті виявлення рівня
задоволеності студентів методами навчання і викладання. На підставі наведених фактів ОНП відповідає вимогам
підкритерію 6.5.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Зі слів Смаль Л.Л. - заступника начальника відділу кадрів ДУТ система заохочення викладачів за досягнення у
фаховій сфері визначається «Положенням про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам
за сумлінну працю зразкове виконання службових обов’язків (http://www.dut.edu.ua/ua/1837-polozhennya-pro-
nadannya-schorichnoi-groshovoi-vinagorodi-publichna-informaciya). Так за досягнення визнаних високих результатів у
праці співробітники за рішенням Вченої ради ДУТ можуть бути представлені до державних і урядових нагород,
присвоєння почесних звань, відзначення преміями, державними преміями, грамотами, іншими видами морального
та матеріального заохочення. Таке заохочення оголошується наказом ректора університету та доводиться до відома
працівників на зборах трудового колективу. За особливі трудові досягнення працівники університету
рекомендуються до вищих органів для нагородження відзнаками та грамотами та надання почесних звань
відповідно установленому порядку. В якості конкретних прикладів заохочення останнім часом під час зустрічі з
НПП випускової кафедри «КІ», а також інших викладачів ОНП «КІ» вдалося з'ясувати, що за високі професійні
досягнення, сумлінну працю, активну участь у громадському житті Навчально-наукового інституту інформаційних
технологій ДУТ різноманітні заохочення останнім часом отримали: Вишнівський В.В. (скан-копія наказу
https://drive.google.com/drive/folders/14IyzFIxVf_rHO6Kl9xqilQ7bcmCNwdm5), Ткаченко О.М., Стовнак К.П., Срібна
І.М., Полоневич О.В., Миколайчук В.Р., Тунич А.М.,
(https://drive.google.com/drive/folders/14IyzFIxVf_rHO6Kl9xqilQ7bcmCNwdm5). Отже, з урахуванням доведених
фактів ОНП відповідає вимогам підкритерію 6.6.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

1 . Добір НПП (зокрема групи забезпечення) тепер в цілому відповідає встановленим вимогам. 2. ЗВО має власну
ефективну систему визначення рейтингових показників. 3. Виявлено достатню низку заходів мотивації кадрового
складу (у т.ч. матеріально). 4. До навчального процесу періодично залучаються провідні фахівці ІТ-галузі.

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

Слабкі сторони: 1. Мотиваційні заходи стимулювання персоналу є традиційними (рейтинг, преміювання,
нагородження), інноваційних підходів встановити не вдалося. 2. Не виявлено прикладів запрошення окремих
лекторів з інших провідних ЗВО (України та світу) саме під викладання певних специфічних освітніх компонент. 3.
На офіційному сайті університету та кафедри розміщено неповну інформацію стосовно НПП та їх особистих
досягнень (зокрема, наукових спеціальностей, тематики захищених дисертацій, базової освіти, підвищення
кваліфікації тощо). 4. Викладання ОК «Патентознавство та авторське право» здійснюється викладачем,
відповідність якого вимагає додаткового доведення. Експертною групою рекомендовано: 1. Намагатись задіювати
інноваційні підходи до стимулювання персоналу. 2. Запровадити практику запрошення окремих лекторів з інших
провідних ЗВО (України та світу) саме під викладання певних специфічних освітніх компонент; 3. Розміщувати на
офіційному сайті сайтах більш розгорнуту інформацію стосовно НПП на їх особистих досягнень (зокрема, наукових
спеціальностей, тематики захищених дисертацій, базової освіти, підвищення кваліфікації тощо). 4. Підібрати іншого
викладача для читання ОК «Патентознавство та авторське право».
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Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

На попередній умовній акредитації ОНП «Комп’ютерна інженерія» (2020р.) до цього критерію (особливо пп.6.1)
були головні критичні зауваження. ЗВО з урахуванням цього було вжито низку заходів (зокрема, отримання
відповідного вченого звання гарантом ОНП, залучення провідних наукових кадрів зі споріднених спеціальностей,
фахові публікації у необхідній кількості, формування разових спецрад за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія
та успішний захист 5 аспірантів за даною ОНП). Отже, тепер, на переконання ЕГ, базові вимоги підкритеріїв 6.1-6.6
в цілому виконуються. Разом з тим зазначені недоліки не носять критичного характеру та досить просто усуваються.
Отже, на думку експертної групи, критерій вартий оцінки 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.

Фінансові ресурси ДУТ (кошти державного бюджету; доходи від надання платних освітніх послуг; доходи від
господарської діяльності; виконання науково-дослідних робіт, спонсорська підтримка ІТ-компаній) дозволяють
забезпечити достатнє оновлення матеріально-технічної бази, дотримання сучасних вимог супроводу освітнього
процесу, оновлення лабораторного обладнання. Університет має у своєму складі розширену інфраструктуру
(навчальні приміщення, комп’ютерні та спеціалізовані лабораторії, організаційно-методичний центр новітніх
технологій, редакційний відділ, бібліотеку, спортивний майданчик,новітню тренажерну залу, їдальню, актову залу,
студентський центр, гуртожиток, медичний пункт, доступ до інтернету та Wi-Fi), що сприяє забезпеченню
досягнення цілей та програмних результатів навчання. У бібліотеці наявне методичне забезпечення, спеціалізована
література з навчальних дисциплін, а також журнали, які видаються університетом у друкованому та електронному
вигляді. Також у бібліотеці є читальний зал з доступом до мережі Інтернет. Загалом ДУТ видає 5 наукових журналів.
Проте, в університеті немає повноцінного доступу до ресурсів наукометричних баз Scopus та Web of Science, що є
вкрай важливими для ОНП рівня доктора філософії. Діє система дистанційного навчання на базі MOODLE
(http://dl.dut.edu.ua/). У ЗВО наявні спеціалізовані технічні лабораторії, оснащені за підтримки відомих вендорів та
ІТ-компаній: лабораторія математичного моделювання; лабораторія компанії Cisco, де проводиться налаштування
мережевого обладнання та викладається дисципліна “Операційні середовища” для аспірантів; лабораторія -
академічний центр досліджень ІВМ; лабораторії, оснащені за підтримки компаній Epam та Global Lоgic;
спеціалізовані лабораторії Vodafone, Huawei та HP, де наявний стенд кодування та декодування відео; лабораторія
штучного інтелекту та інші. Також для здобувачів наявний у вільному доступі студентський центр, де проводяться
студентські заходи та гуртки. За словами здобувачів, вони задоволені станом матеріально-технічного забезпечення
ДУТ та використовують його у своїх дисертаційних дослідженнях. Отже, ЕГ рекомендує забезпечити аспірантам
доступ до повнотекстових публікацій, індексованих у наукометричних базах Scopus та WoS.

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.

Під час інтерв'ювання представників адміністративного персоналу, здобувачів та НПП з’ясовано,що учасники
освітнього процесу мають безоплатний доступ до всієї інфраструктури та інформаційних ресурсів ДУТ, необхідних
для навчання, викладацької та наукової діяльності. Аспіранти можуть вільно використовувати спеціалізовані
лабораторії для проведення наукових досліджень, мають безоплатний доступ до Wi-fi, безкоштовно користуватися
бібліотекою університету, тренажерною залою та студентським центром. Перевірка академічних робіт на
антиплагіат також безкоштовна. Здобувачі вищої освіти під час інтерв’ювання підтвердили, що на платній основі їм
надається тільки послуга щодо проживання у гуртожитку, яка не пов’язана безпосередньо із використанням
інфраструктури й інформаційних ресурсів ЗВО в межах освітнього процесу, а вартість її є цілком доступною. Таким
чином, отримані під час інтерв’ювання та огляду матеріально-технічної бази дані свідчать про повну відповідність
діяльності ДУТ у контексті даного підкритерію.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.
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За словами здобувачів вищої освіти, представників студентського самоврядування, академічного та
адміністративного персоналу, усі приміщення та умови для навчання відповідають діючим санітарним вимогам, є
безпечними для життя та здоров’я та дозволяють задовольнити їхні потреби та інтереси. Безпекою життєдіяльності у
навчальних корпусах та гуртожитках Університету опікується відповідний структурний підрозділ, призначено
посадових осіб відповідальних за пожежну безпеку та протипожежний захист. Працює система відеоспостереження
у приміщеннях ДУТ. Здобувачі регулярно використовують навчальні лабораторії для проведення наукових
досліджень, їдальню, тренажерний зал та беруть участь у численних культурно-масових та спортивних заходах, що
підтверджується відповідними публікаціями на веб-сайті ДУТ http://www.dut.edu.ua/ua/936-media-studentske-
zhittya. Керівництво ДУТ приділяє значну увагу облаштуванню комфортного та безпечного освітнього середовища та
дбає про задоволення різноманітних потреб здобувачів, про що свідчить наявність інформаційних написів, плану
евакуації шрифтом Брайля та поручнів у коридорах ДУТ для забезпечення комфортного та безпечного навчання
здобувачів з особливими освітніми потребами. Враховуючи вищезазначене ЕГ констатує повну відповідність
критерію 7.3

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

Здобувачі під час онлайн-зустрічі підтвердили, що вони відчувають підтримку з боку університету із різних питань,
їх звернення не залишають без уваги, їм забезпечують можливість професійної сертифікації, сприяють їх кар’єрному
росту. Питаннями підтримки здобувачів займаються переважно наставники та наукові керівники, завідувачі кафедр
та ректор. Аспіранти для отримання консультацій щодо конференцій, публікацій та проведення наукових
досліджень мають можливість звертатися до ради молодих вчених http://www.dut.edu.ua/ua/896-rada-molodih-
vchenih-nauka. У разі конфліктних ситуацій до вирішення питань залучаються завідувач кафедри, працівники
деканату або ректорату. Здобувачі ОНП мають можливість звернутися через електронний ресурс Скринька довіри:
info@dut.edu.ua або на сайті ЗВО http://www.dut.edu.ua/ua/519-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-
osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti та залишити анонімне
звернення, яке буде розглянуте адміністрацією ДУТ. Аналіз даних під час проведення інтерв'ювання, а також аналіз
наявної інформації дає можливість ЕГ зробити висновок про повну відповідність підкритерію 7.4

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

За словами НПП на даній ОНП не навчаються здобувачі з особливими освітніми потребами, проте в ДУТ
забезпечено достатні умови для зарахування таких осіб на навчання. Під час демонстрації матеріально-технічного
забезпечення ЕГ переконалася у наявності пандусів, поручнів для зручнішого пересування маломобільних осіб по
коридорах університету та наявності інформаційних написів та плану евакуації шрифтом Брайля. Також в ДУТ
забезпечено систему дистанційного навчання на базі MOODLE (http://dl.dut.edu.ua/) та електронну бібліотеку для
зручності доступу здобувачів віддалено. Таким чином, ЕГ дійшла висновку щодо відповідності діяльності
Державного університету телекомунікацій за ОНП «Комп'ютерна інженерія» у контексті даного підкритерію.

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.

Здобувачі під час інтерв'ювання підтвердили, що вони ознайомлені з процедурою вирішення конфліктних ситуацій,
в тому числі пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією або корупцією. Певною мірою вирішення
конфліктних ситуацій регулюються п. 12 Антикорупційної програми ДУТ
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1471_36837099.pdf ), та Розділом 6 Кодексу академічної доброчесності
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf ). Врегулюванням конфліктних ситуацій між аспірантом та
науковим керівником займається Комісія з питань академічної доброчесності
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34206078.pdf ). Інтерв'ювання здобувачів дає підстави стверджувати, що
випадків, пов'язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією не було, але здобувачі в цілому
добре поінформовані про те, що робити у таких випадках. У здобувачів освіти є можливість використати електронну
скриньку довіри (info@dut.edu.ua), звернутися письмово або особисто під час прийому громадян адміністрацією
ДУТ. В разі потреби, керівництвом ЗВО може утворюватися тимчасова комісія, яка перевірятиме факти. Отже, у ЗВО
існує зрозуміла політика вирішення конфліктних ситуацій, проте необхідні правила і процедури формально
визначено недостатньо чітко. На підставі вищезазначеного ЕГ обгрунтовано вважає, що ОНП в цілому відповідає
вимогам підкритерію 7.6.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

1. Потужне матеріально-технічне забезпечення, при чому слід відзначити належну спонсорську підтримку відомих
вендорів та ІТ-компаній. 2. Організація інклюзивної освіти та забезпечення достатніх та комфортних умов для
забезпечення освітніх потреб таких здобувачів. 3. Широка інфраструктура для забезпечення якісної соціалізації,
організації дозвілля та професійного розвитку здобувачів. 3. Для забезпечення апробації результатів наукової
діяльності аспірантів, у ДУТ діє 5 періодичних видань та організовуються Всеукраїнські та Міжнародні конференції.

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

У Державному університеті телекомунікацій відсутній доступ до міжнародних наукометричних баз Scopus, WoS.
Експертною групою рекомендовано: Забезпечити аспірантам доступ до повнотекстових публікацій, індексованих у
наукометричних базах Scopus та WoS.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

У цілому матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення та наявні фінансові ресурси відповідають
вимогам щодо підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового ) рівня з комп'ютерної інженерії. У ЗВО
реалізовано безоплатний доступ викладачів та здобувачів вищої освіти до необхідної інфраструктури та
інформаційних ресурсів, створене безпечне освітнє середовище, яке дозволяє задовольнити основні потреби та
інтереси здобувачів вищої освіти, реалізується різностороння підтримка здобувачів. Тому ЕГ робить висновок, що
ОНП “Комп'ютерна інженерія” загалом відповідає рівню В за даним критерієм.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедура перегляду і оновлення ОП описана в Положенні про освітні програми в ДУТ
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_31361833.pdf . З метою оцінювання ОНП щороку здійснюється моніторинг
щодо врахування змін законодавства та інноваційного розвитку галузі інформаційних технологій та комп’ютерної
інженерії, а також на предмет рівня задоволеності роботодавців та здобувачів. Для розроблення освітньої програми
відповідного рівня підготовки здобувачів вищої освіти та спеціальності, утворюється проектна група з числа НПП,
які за рівнем своєї кваліфікації, рівнем наукової та професійної активності та наявністю відповідного науково-
педагогічного стажу можуть входити до складу таких проектних груп. До розробки проектів освітніх програм
залучаються роботодавці, здобувачі та провідні фахівці з відповідної спеціальності. У зв'язку із проходженням
акредитації, останній перегляд ОНП “Комп’ютерна інженерія” було здійснено у 2020 році, а саме у червні 2020 р.
було проведено зустріч з роботодавцями з метою отримання відгуків та рекомендацій щодо покращення даної ОНП.
Також було підвищено наукову активність здобувачів, про що свідчить наявність публікацій, в тому числі тих, які
індексуються у Scopus та WoS. Отже, на підставі наведених доказів слід зробити висновок, що ОНП в цілому
відповідає вимогам підкритерію 8.1. Разом з цим ЕГ рекомендує після процедури перегляду ОНП створювати
таблицю пропозицій, в якій враховувати пропозиції усіх стейкхолдерів ОП та оприлюднити її на офіційному сайті
ДУТ та/або Інституту.

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.

У ДУТ під час перегляду освітніх програм здобувачі надають свої пропозиції при особистому спілкуванні, на
засіданнях круглих столів. Інформація про пріоритети аспірантів щодо застосованих викладачами методів та форм
викладання освітніх компонентів, викладачів, режиму навчання, проявів корупції обговорюється на засіданнях
кафедри, Вченої ради інституту та Вченої ради університету. Здобувачі свої пропозиції можуть надавати через
опитування, форму зворотного зв’язку http://www.dut.edu.ua/ua/1824-osvitno-profesiyni-programi-kafedra-
kompyuternoi-inzhenerii та скриньку довіри http://www.dut.edu.ua/ua/519-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--
yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti
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Здобувачі вищої освіти під час перегляду освітньої програми висловили пропозицію у дисципліні «Дослідження та
проектування інтелектуальних комп’ютерних систем та мереж» ввести до вивчення тему «Інтелектуальний аналіз та
інженерія знань» у зв’язку з підвищенням актуальності розробки інтелектуальних комп’ютерних систем. Також,
враховуючи підвищений попит на віддалене адміністрування та управління комп’ютерними системами та
мережами, здобувачі внесли пропозицію детальнішого вивчення тем «Віддалений моніторинг і адміністрування
серверів та мережного обладнання» та «Розгортання комп'ютерних систем в хмарі» при вивченні дисципліни
«Методологія верифікації та розгортання комп’ютерних систем»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1824_25741494.pdf) .Отже, з урахуванням наведених фактів ОНП відповідає
вимогам підкритерію 8.2.

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

До групи забезпечення ОНП “Комп'ютерна інженерія” входять члени асоціацій та фахових товариств (Міжнародний
Союз електрозв'язку - МСЕ, Спільнота інструкторів CISCO, IT-асоціація України. ДУТ є основним стейкхолдером,
адже більшість здобувачів ступеня доктора філософії (Лемешко А.В., Гребенюк В.В., Дібрівний О.А., Тушич А.М.,
Миколайчук В.Р., Коротков С.С., Сосновий В.О. та ін.) працевлаштовуються в ДУТ. Під час перегляду ОНП 2020 року
представник департаменту стратегічного розвитку мережі ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (VEGA) Сорокін Д.В. вніс
пропозицію включити до вивчення здобувачами тематику «Синтез структури комп'ютерної мережі для
забезпечення її доступності», обгрунтувавши свою рекомендацію тим, що знання та вміння орієнтуватися,
аналізувати та використовувати на практиці задачі синтезу структури комп'ютерних систем та мереж дозволить
здобувачам виконувати наукові проекти, що у подальшому знадобиться під час роботи над дисертаційними
дослідженнями. Свої пропозиції роботодавці можуть надсилати через форму зворотного зв’язку
http://www.dut.edu.ua/ua/1824-osvitno-profesiyni-programi-kafedra-kompyuternoi-inzhenerii або скриньку довіри
http://www.dut.edu.ua/ua/519-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti-sistema-
zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti . Також вони періодично запрошуються на засідання
кафедри для перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості. На підставі вищезазначеного
слід констатувати відповідність вимогам поточного підкритерію 8.3. Але при цьому ЕГ рекомендує при перегляді
ОНП залучати більшу кількість роботодавців до обговорення цілей та змісту освітньої програми.

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

Так як основним місцем працевлаштування випускників ОНП “Комп'ютерна інженерія” Державний університет
телекомунікацій, тому всі аспіранти, які у 2021 році захистили дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня
доктор філософії - Гребенюк В.В., Дібрівний О.А., Стрельніков В.І., Лемешко А.В., Тушич А.М. працюють
викладачами ДУТ. В ДУТ є клуб випукників http://www.dut.edu.ua/ua/1330-nashi-vipusknikipracevlashtuvannya).
Проводиться анкетування випускників, результати якого представлені на веб- сайті ДУТ
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_519_73725130.pdf). Під час інтерв’ювання було з'ясовано, що основним
роботодавцем для випускників ОНП є Державний університет телекомунікацій, який таким способом готує
викладацькі кадри для власних потреб. Отже слід констатувати, що вимоги підкритерію 8.4 виконуються.

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

Процедури розроблення, затвердження та оновлення ОНП регламентуються відповідним документом
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_449_16381061.pdf). У звязку із проходженням акредитації даної ОНП у 2020 році
та отриманням рекомендацій від ЕГ, ГЕР та НА, було здійснено перегляд ОНП “Комп'ютерна інженерія” із
врахуванням усіх рекомендацій та із залученням стейкхолдерів. У перегляді взяла участь проектна група на чолі з
гарантом, здобувачі та роботодавці. Таблиця з рекомендаціями з попередньої акредитації та заходами, які було
здійснено ЗВО для ліквідації недоліків наведена за посиланням:
https://docs.google.com/document/d/1HoXffjgGU_PG8mU7qFODguJjKVb6LXLo/edit ЕГ в цілому вважає, що система
моніторингу якості освіти ДУТ відреагувала на виявлені недоліки у попередній версії ОНП та було докладено зусиль
щодо їх ліквідації.

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

У ДУТ ОНП “Комп'ютерна інженерія” вже проходила акредитацію у 2020 році та отримала умовну (відкладену
акредитацію). Беручи до уваги рекомендації від ЕГ, ГЕР та НА, проектною групою було здійснено перегляд ОНП, в
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ході якого проведено ряд заходів щодо усунення недоліків. Таблиця з рекомендаціями з попередньої акредитації та
заходами, проведеними ЗВО для усунення недоліків наведена за посиланням:
https://docs.google.com/document/d/1HoXffjgGU_PG8mU7qFODguJjKVb6LXLo/edit Проєкт ОНП було розміщено на
сайті ДУТ для громадського обговорення. Також на сайті ДУТ розміщено пропозиції зацікавлених осіб (здобувачів,
працедавців, академічної спільноти) щодо удосконалення даної ОНП http://www.dut.edu.ua/ua/1824-osvitno-
profesiyni-programi-kafedra-kompyuternoi-inzhenerii Отже, кафедра Комп’ютерної інженерії продемонструвала ЕГ, що
зауваження щодо ОНП були враховані та ЗВО вчасно на них реагує.

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

У ДУТ діє відділ моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації http://www.dut.edu.ua/ua/2079-viddil-
monitoringu-yakosti-osviti-licenzuvannya-ta-akreditacii-struktura-universitetu За словами адміністрації та НПП, у ЗВО
проводяться заходи, спрямовані на побудову культура якості, яка сприяє постійному розвитку освітньої програми та
освітньої діяльності за даною ОНП. Викладачі проходять підвищення кваліфікації, про що свідчить наявність
численних сертифікатів про проходження стажувань в ІТ компаніях, академії Cisco та сертифікатів від HP та Huawei.
Контроль за виконанням вимог щодо навчальних планів здійснює навчально-науковий центр (ННЦ) та навчально-
методичні відділи освітньої діяльності навчально-наукових інститутів (НМВ) і відділ організації проведення
підготовки та атестації аспірантів та докторантів. Програми навчальних дисциплін розглядаються на засіданні
випускової кафедри, ухвалюються вченою радою інституту і затверджуються проректором. Науково-педагогічні
працівники та здобувачі вищої освіти поділяють цінності, що визначають якість освіти в Україні та в ДУТ. Під час
інтерв’ювання фокус груп ЕГ встановила, що усі учасники освітнього процесу намагаються дотримуватись політики
забезпечення якості та розуміють відповідальність за її недотримання. Загалом ЕГ вважає, що вимоги підкритерію
8.7 виконуються.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

1. Наявність чітких процедур щодо оновлення освітньої програми. 2. Розробка та впровадження ЗВО нормативних
актів щодо процедур оцінювання та забезпечення якості ОП. 3. Вчасне реагування на виявлені недоліки в освітній
програмі (врахування рекомендацій ЕГ, ГЕР та НА, які були надані під час попередньої акредитації)

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

Зважаючи на постійні зміни вимог ринку праці для ІТ- фахівців, ЕГ рекомендує проводити регулярний моніторинг
та перегляд ОНП з метою своєчасного врахування побажань та рекомендацій здобувачів та роботодавців для
забезпечення якості освіти за даною ОНП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОНП відбуваються відповідно до процедур
забезпечення якості освітніх програм у ЗВО. Здобувачі вищої освіти та роботодавці залучаються до періодичного
перегляду ОНП через опитування та обговорення. Академічна спільнота є активним учасником системи
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності. Тому ЕГ робить висновок, що ОНП “Комп'ютерна інженерія”
загалом відповідає рівню В за даним критерієм.

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.
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Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу ДУТ регулюються Статутом Державного університету
телекомунікацій, погодженого загальними зборами трудового колективу ДУТ та затвердженого наказом МОН
України від 20.01.2017 № 91 http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_85467300.pdf ; Положенням про організацію
освітнього процесу у Державному університеті телекомунікацій http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf
, Колективним договором Державного університету телекомунікацій
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1462_63527482.pdf Кодексом академічної доброчесності Державного університету
телекомунікацій http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf , контрактами з науково-педагогічними
працівниками, посадовими інструкціями. Ці нормативні документи є доступними для всіх учасників освітнього
процесу, про що засвідчили всі учасники фокус-груп.. Отже, ЕГ констатує, що 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.

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.

Проект ОНП 2020 року, діюча ОНП рівня доктор філософії 2020 року, пропозиції зацікавлених осіб щодо ОНП та
форма зворотного зв'язку розміщені на сайті ДУТ у розділі “Освітньо-професійні програми”
http://www.dut.edu.ua/ua/1824-osvitno-profesiyni-programi-kafedra-kompyuternoi-inzhenerii Також на сайті кафедри у
відкритому доступі розміщена інформація про ОНП, мету освітньої програми, очікувані результати навчання
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1824_85194159.pdf) . Разом з цим на відповідній зустрічі стейкхолдери
підтвердили свою участь у перегляді ОНП, наданні відповідних рекомендацій, залучення до проведення засідань
випускової кафедри “Комп’ютерна інженерія”. Більш докладно це зазначено вище в описі підкритерію 4.3, 6.3. З
урахуванням цього вимоги підкритерію 9.2 виконуються.

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.

На офіційному сайті ДУТ http://www.dut.edu.ua/ua/1824-osvitno-profesiyni-programi-kafedra-kompyuternoi-inzhenerii
у розділі “Освітньо-професійні програми” міститься сама освітньо-наукова програма 2020 року включаючи її цілі,
очікувані результати навчання та компоненти в обсязі, достатньому для інформування здобувачів вищої освіти.
Також там можна знайти загальну інформацію про ОНП, програмні компетенції, перелік освітніх компонент, форми
підсумкового контролю за ОК, структурно-логічну схему ОНП (яка між тим не демонструє взаємозв'язок та порядок
вивчення ОК) висвітлено у повному обсязі, достатньому для інформування стейкхолдерів та суспільства.
Позитивною практикою ДУТ є те, що за відсутності затвердженого стандарту освіти, ЗВО розробив і затвердив
власний тимчасовий стандарт освіти (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1824_83825543.pdf). Силабуси навчальних
дисциплін, які містять очікувані результати навчання та освітні компоненти розміщені на сайті кафедри
http://www.dut.edu.ua/ua/269-navchalni-disciplini-kafedra-kompyuternoi-inzhenerii . Тому, в цілому, ЕГ констатує
відповідність ОНП вимогам поточного підкритерію 9.3.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

1. На сайті ЗВО у відкритому доступі міститься не лише сама ОНП, а й додаток з переліком пропозицій
стейкхолдерів, які були взяті до уваги при перегляді ОНП у 2020 році. 2. Є форма зворотнього зв'язку для збору
відгуків та пропозицій зацікавлених осіб.

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

ЕГ рекомендує розмістити на сайті ЗВО у відкритому доступі питання для опитування (анкетування) стейкхолдерів
(здобувачів) щодо ОНП для збору інформації щодо задоволеності навчанням та викладанням на даній ОНП.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

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. Освітньо-наукова
програма, як і її проект, наявна на сайті ЗВО у відкритому доступі для збору відгуків та пропозицій зацікавлених
осіб. Враховуючи сильні сторони за підкритеріями 9.1-9.3, ЕГ вважає, що вказані недоліки не є суттєвими та
відповідають рівню В.

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.

Вивчення блоків компетентностей забезпечуються на ОНП наступним чином: зі спеціальності 6 дисциплінами (22
кредити); із загальнонаукового (філософського) світогляду 2 дисциплінами (6 кредитів); з блоку універсальних
навичок науковця (вміння організовувати і проводити навчальні заняття, писати грантові пропозиції, застосовувати
інформаційні технології в дослідницькій діяльності, управління науковими проектами тощо) 2 дисциплінами (9
кредитів) ; володіння усною та письмовою англійською мовою 1 дисципліна (8 кредитів)
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1824_85194159.pdf . Під час онлайн-візиту ЕГ було підтверджено, що зміст ОНП
відповідає науковим інтересам здобувачів. Коло наукових досліджень кафедр, які задіяні в ОНП, сформоване на
протязі кількох років і охоплює різні напрями інформаційних технологій. Таким чином, аспіранти мають широкі
можливості поєднати свої власні наукові інтереси із тематикою досліджень їх наукових керівників. Аспіранти
вивчають обов’язкові та вибіркові дисципліни, які забезпечують якісну підготовку за всіма напрямками навчально-
наукових та професійних інтересів. Кожна з дисциплін забезпечує необхідну базу для здійснення власних наукових
досліджень, а також для викладацької діяльності (http://www.dut.edu.ua/ua/1750-navchalni-plani-aspirantura-i-
doktorantura) .Тематика дисертацій аспірантів відповідає змісту фахових дисциплін. ЕГ пересвідчиась, що наукова
складова ОНП має потенційну тематику наукових досліджень у кількох напрямах: методи підвищення ефективності
функціонування комп’ютерних мереж, інтелектуальна система аналізу даних на основі нейронних мереж, моделі та
методи забезпечення захисту даних у комп’ютерних системах. Наукові керівники та аспіранти є виконавцями
науково-дослідних робіт: госпдоговірна науково-дослідна робота «Контроль та прогнозування перевантажень в
комп’ютерних мережах» (державний реєстраційний номер 0120U105655) - 2020-2021 рр.; госпдоговірна науково-
дослідна робота «Розробка методики побудови оптимальної системи передачі інформації інфокомунікаційної
мережі промислового підприємства» - 2020 р. Під час спілкування із здобувачами освіти ЕГ впевнилася, що ОНП в
цілому та її ОК відповідають науковим інтересам аспірантів та забезпечують повноцінну підтримку їхнім науковим
дослідженням, тому ЕГ дійшла висновку про відповідність ОНП «Комп’ютерні мережі» підкритерію 10.1.

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

Експертною групою було проаналізовано списки наукових публікацій здобувачів та їх керівників на відповідність
затвердженій тематиці досліджень
(https://docs.google.com/document/d/1ha0x8_qzuZQFtr555lWIRTqz1VNIJxkD/edit). Дотичність публікацій наукових
керівників виявлено у всіх здобувачів. З метою забезпечення відповідності тематики наукових досліджень
здобувачів напрямам досліджень наукових керівників, аспіранти при вступі до аспірантури університету
обговорюють тему наукових досліджень в наступній послідовності: 1) з науковим керівником; 2) на засіданні
кафедри; 3) на вчених радах інституту та університету. Послідовне виконання наведеної процедури, дозволяє
забезпечити умову відповідності наукових тем здобувачів науковим темам і програмам університету та напрямам
досліджень їх наукових керівників. Всі ці факти підтвердили здобувачі вищої освіти та керівники аспірантів на
зустрічах з ЕГ. ЗВО надав також інформацію щодо спроможності формування разових спеціалізованих вчених рад
для атестації аспірантів, які закінчили підготовку за цією ОНП в 2021 р. В 2020-2021 навчальному році в ДУТ було
сформовано 5 разових спеціалізованих рад за спеціальністю 123 - комп’ютерна інженерія, всі здобувачі успішно
захистилися і відповідно до наказу МОН України №420 від 15.04.2021 р. рішення вчених рад є затвердженими.
http://www.dut.edu.ua/ua/2101-razovi-specializovani-vcheni-radi-nauka Дослідження наукових керівників аспірантів
відповідають 12 галузі знань, вони є активними дослідниками, що мають публікації, дотичні до напряму
дослідження аспіранта. Проаналізувавши наукову діяльність аспірантів (https://docs.google.com/document/d/1Kd-
y3M9v_WeU9sLRZ_SNkmndhFvQXHVg/edit) , їх наукових керівників та потенційних рецензентів, ЕГ прийшла до
висновку, що у ЗВО існує достатня кількість дослідників, які можуть забезпечити повноцінну освітню і наукову
підготовку аспірантів за освітньою програмою «Комп’ютерна інженерія». Що стосується зауваження попередньої
акредитації щодо розпорошеності аспірантів по різним кафедрам, то ЕГ перевірила, що відповідно до наказу №159
від 05.07.2020 р. про перезакріплення аспірантів всі аспіранти спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія закріплені
за кафедрою “Комп’ютерна інженерія”. Відповідно до наказу № 03-асп від 14.09.2020 р. про зарахування до
аспірантури Державного університету телекомунікацій аспіранти зараховані на перший рік навчання до аспірантури
за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія закріплені за кафедрою “Комп’ютерна інженерія”. Отже, ЕГ вважає, що
дана ОНП відповідає вимогам підкритерію 10.2.
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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).

Під час інтерв'ювання НПП ЕГ дізналася, що в ДУТ видаються 5 наукових періодичних видань
http://www.dut.edu.ua/ua/123-periodichni-vidannya-nauka та проводяться 12 Всеукраїнських та Міжнародних
конференцій http://www.dut.edu.ua/ua/2099-konferencii-2021-roku-konferencii-ta-seminari , що дає можливість
апробації результатів наукових досліджень здобувачів. Публікація статей в журналах для здобувачів є
безкоштовною. Також діє наукове товариство аспірантів та наукові гуртки http://www.dut.edu.ua/ua/124-naukove-
tovaristvo-studentiv-nauka та функціонує Рада молодих вчених http://www.dut.edu.ua/ua/896-rada-molodih-vchenih-
nauka, головою якої є випускниця даної ОНП Тушич А.М. Навчальні лабораторії мають спеціалізоване обладнання
від провідних вендорів та є у вільному доступі для здобувачів для проведення наукових досліджень. Проте, в
університеті досі немає повноцінного доступу до ресурсів наукометричних баз Scopus та Web of Science. Під час
спілкування з адміністрацією ЕГ дала пораду ректору та проректору з наукової роботи скористатися міністерською
програмою підтримки ЗВО щодо забезпечення доступу до наукометричних баз для того, щоб усунути дану
проблему. Разом з цим опитування здобувачів, академічного та адміністративного персоналу, керівництва ЗВО
дозволило з'ясувати, що аспіранти мають вільний безкоштовний доступ до багатьох інших ресурсів, необхідних для
здійснення наукових досліджень, в т.ч. комп’ютерної та оргтехніки, мережевого обладнання, комунікаційних систем
та Інтернет, наукової літератури. Апробація результатів наукових досліджень аспірантів відбувається під час
конференцій та семінарів, в т.ч. міжнародних. Плани науково-технічних заходів ДУТ представлені на веб-сайті ЗВО
http://www.dut.edu.ua/. На кафедрі створено новітню матеріально-технічну базу на основі сучасних досягнень науки
та техніки (більш докладно вище, критерій 7), в т.ч. навчальну лабораторію Академії CISCO з обладнанням та
спеціалізованим програмним забезпеченням, які дозволяють в межах ОНП проводити наукові дослідження
аспірантів та здійснювати міжнародно визнану сертифікацію. Отже, вимоги підкритерію 10.3 закладом переважно
виконуються.

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.

ДУТ надає можливість здобувачам безкоштовно брати участь та публікувати відповідні тези на щорічній
конференції, яка проводиться за підтримки Міжнародного союзу електрозв’язку ITU www.dut.edu.ua/ua/644-
zagalna-informaciya-seminar-praktikum-mse-dlya-regioniv-evropi-ta-snd-infrastruktura-ikt-yak-osnova-cifrovoi-
ekonomiki Також ЗВО були проведені заходи для розширення міжнародного співробітництва, зокрема укладено
договір між компанією «Hewlett-Packard», Університетом телекомунікацій Лейпцига, Державною академією
корпоративної освіти (м. Дрезден), Лодзинським технічним університетом (м. Лодзь), компанією «Alcatel-Lucent» в
Україні та ін. Науково-педагогічні працівники університету проходили стажування (Польсько-українська фундація
“Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці”). За 2020-2021 н.р. суттєво збільшилась кількість
англомовних публікацій здобувачів та їх наукових керівників та участь у міжнародних конференціях з метою
апробації їх наукових досліджень, що підтверджує врахування ЗВО недоліків, виявлених під час попередньої
акредитації даної ОНП. Проте фактів участі здобувачів у наукових конференціях за кордоном не зафіксовано.
Таблиця з рекомендаціями з попередньої акредитації та заходами, проведеними ЗВО для усунення недоліків за цим
підкритерієм наведена за посиланням:
https://docs.google.com/document/d/1HoXffjgGU_PG8mU7qFODguJjKVb6LXLo/edit. На підставі вищезазначених
фактів ОНП відповідає вимогам підкритерію 10.4 з недоліками, які легко усунути.

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

Як вже зазначалося в описі під критеріїв 4.3 та 4.5 при розгляд профілів викладачів (Scopus, WoS, DBLP, ORCAD,
Google Scholar) та у ході безпосередньої онлайн зустрічі (12/05/21, фокус-група №8) з науковими керівниками
здобувачів (Черевик В.М. – к.т.н., доцент; Торошанко Я.І. – к.т.н., доцент; Вишнівський В.В. – д.т.н., проф.; Сторчак
К.П. – д.т.н., проф.; Золотухіна О.А. – д.т.н., проф.; Негоденко О.В. – д.т.н., проф.; Жебка В.В. – к.т.н., доцент; Собчук
Валентин Володимирович – д.т.н., професор; Гніденко Микола Петрович – к.т.н., доцент; гарант ОНП, д.т.н., проф.
Ткаченко Ольга Миколаївна) підтверджено, що всі наукові керівники є досить активними дослідниками та разом з
аспірантами беруть участь у багатьох міжнародних конференціях, наприклад, «Smart Home Technology Network
Construction Method and Device Interaction organization Concept», «Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing
Systems: Technology and Applications», «Problems of Infocommunications Science and Technology» тощо, які в т.ч.
індексуються Scopus та/або WoS. Так за 2017-2021рр. ними опубліковано 225 друкованих праць
(https://docs.google.com/document/d/1ha0x8_qzuZQFtr555lWIRTqz1VNIJxkD/edit), з них більшість у фахових
виданнях, тези доповідей – понад 40. Наукові керівники та здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії є
виконавцями науково-дослідних робіт, що виконуються за планом в університеті. Наприклад: - ініціативна науково-
дослідна робота «Методи і алгоритми управління надійністю комп’ютерних мереж» (державний реєстраційний
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номер 0115U001472) - діюча; - ініціативна науково-дослідна робота «Система електронного документообігу на базі
хмарних технологій» (державний реєстраційний номер 0120U103151) - 2020 р.; - госпдоговірна науково-дослідна
робота «Контроль та прогнозування перевантажень в комп’ютерних мережах» (державний реєстраційний номер
0120U105655) - 2020-2021 рр. За результатами виконання науково-дослідних робіт також публікуються тези,
матеріали доповідей, статті, оформлюються результати патентно-ліцензійної роботи (патенти на корисні моделі і
винаходи, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, інформаційні листи, нововведення). Також з 2016
року ДУТ приєднаний до провідної організації зі стандартизації в галузі телекомунікацій – Міжнародного Союзу
Елекрозв’язку (ITU), що надає можливість приймати участь в обговоренні новітніх технологій і останніх досягнень в
галузі. Під егідою ITU на базі Університету проходять кожного року міжнародні семінари-практикуми, де аспіранти
можуть апробувати свої наукові дослідження. (www.dut.edu.ua/ua/644-zagalna-informaciya-seminar-praktikum-mse-
dlya-regioniv-evropi-ta-snd-infrastruktura-ikt-yakosnova-cifrovoi-ekonomiki). Як зазначалося вище (пп.4.3, 4.5)
вищезазначені результати таких досліджень в подальшому впроваджуються в навчальний процес. Отже, на думку
ЕГ та з урахуванням доведених фактів ОНП відповідає вимогам підкритерію 10.5.

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.

Як вже було переконливо доведено вище при описі підкритеріїв 5.2 та 5.4 університеті ведеться перевірка
академічних текстів на наявність у них неправомірних запозичень, текстових документів, зокрема, дисертаційних
робіт, звітів за науково-дослідними роботами, наукових публікацій, навчальної літератури, навчально-методичних
видань та засобів навчання на наявність плагіату. В ДУТ впроваджено правила академічної доброчесності,
визначено відповідальність за порушення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів
порушення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу. Кодекс академічної доброчесності розміщено
у відкритому доступі на сайті універистету (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf). Дотримання
правил академічної доброчесності учасниками освітнього процесу врегульовується Комісією з питань академічної
доброчесності (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34206078.pdf). Перевірка робіт здобувачів вищої освіти
здійснюється відповідно до Інструкції щодо перевірки на академічний плагіат наукових робіт (авторефератів,
дисертацій, монографій, наукових статей), кваліфікаційних робіт, навчально-методичних матеріалів (підручників,
навчальних посібників) здобувачів вищої освіти, наукових та науково-педагогічних працівників Державного
університету телекомунікацій з використанням ліцензійного сертифікованого ПЗ Strike Plagiarism
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_42739124.pdf). Гарант ОНП (проф. Ткаченко О.М.) завірила ЕГ, що під час
існування даної ОНП не виявлено жодного факту порушень академічної доброчесності ні серед здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії, ні серед наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників університету. У
разі порушення академічної доброчесності університетом передбачено притягнення особи до дисциплінарної
відповідальності відповідно до законодавства. Разом з тим, як було зазначено вище (пп. 5.4) у разі виявлення
проявів недоброчесності чинною нормативною базою ЗВО передбачені достатньо жорстка реакція. Зокрема,
здобувачі можуть бути притягнені до такої відповідальності: повторного оцінювання; повторної перевірки
кваліфікаційної (дисертаційної) роботи та, у разі негативних висновків, недопуск до захисту; відрахування із закладу
освіти; позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих університетом пільг з оплати навчання.
Порушення академічної доброчесності НПП ЗВО передбачає відмову у присудженні наукового ступеня чи
присвоєнні вченого звання; позбавленні права займати посади НПП. ЕГ акцентує увагу на дотриманні академічної
доброчесності науковими керівниками аспірантів ОНП. Вищезазначена нормативна база ЗВО забезпечує реалізацію
ефективних практик (в т.ч. організаційних, правових, технічних тощо) для виключення можливості здійснення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності. Отже, беручи до уваги всі
перераховані аргументи та факти слід констатувати, що ОНП «Комп'ютерна інженерія» відповідає вимогам
підкритерію 10.6.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

1. Всі наукові керівники на ОНП є досить активними та досвідченими дослідниками. 2. Долучення до реалізації ОНП
одразу шести кафедр ДУТ, що мають значний науковий потенціал та спроможні викладати дисципліни зі
спеціальності на найвищому рівні. 3. Наявність фахового видання ЗВО категорії Б за спеціальністю 123
«Комп'ютерна інженерія». 4. Досить потужно на ОНП реалізовані заходи та засоби забезпечення академічної
доброчесності.

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

Слабкі сторони: 1. На офіційному сайті ДУТ не вдалося знайти інформацію про результати впроваджень НДР в
умовах реальних підприємств. 2. Не виявлено прикладів (або хоча б фактів подання заявок) участі у грантових
дослідницьких проектах (наприклад, Horizon, Erasmus, Tempus тощо). 3. Немає публікацій статей аспірантів у
закордонних наукових журналах та участі у закордонних наукових конференціях, а також залучення аспірантів до
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закордонних стажувань. Експертною групою рекомендовано: - представити на офіційному сайті випускової кафедри
інформацію про результати зовнішнього впровадження НДР; - розширити участь науковців та здобувачів ЗВО
вітчизняних та міжнародних грантових дослідницьких проектах; - забезпечити доступ здобувачів та НПП до
ресурсів наукометричних баз Scopus та Web of Science; - забезпечити сприяння публікації статей аспірантами у
закордонних наукових журналах та участі у закордонних наукових конференціях, а також залученню аспірантів до
закордонних стажувань.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

На попередній умовній акредитації ОНП ««Комп’ютерна інженерія»» до цього критерію були вагомі і критичні
зауваження стосовно недостатньої “критичної маси” активних фахових дослідників та, як наслідок, неможливості
формувати разові спецради для захисту докторів філософії за спеціальністю 123 Комп'ютерна інженерія. Протягом
року ЗВО з урахуванням цього було вжито низку заходів (зокрема, залучення провідних наукових кадрів зі
споріднених спец., фахові публікації в необхідній кількості, формування разових спецрад за спеціальністю 123 та
успішний захист 5 аспірантів за ОНП ««Комп’ютерна інженерія»»). Отже, тепер, на переконання ЕГ, базові вимоги
підкритеріїв 10.1-10.6 в цілому переважно виконуються. Разом з тим, засоби досягнення цілей є досить
традиційними. На жаль, переконливих прикладів інноваційних рішень експертній комісії встановити не вдалося.
Певним виключенням цього є політика, заходи та засоби забезпечення академічної доброчесності. Останні можна
вважати зразковими. 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.

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 B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B
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Критерій 10. Навчання через дослідження B

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Якісний склад НПП.pdf jvvcPT6nMzspVn92Ho8aSL2TwM28fuR4lo6VgOzlE
/s=

Додаток 2021-Аспіранти.pdf D8guYtiXvDFeFapwQC/hdSSfTIkucB84VQVBYcNE4
3Q=

Додаток Витяг з протоколу оновлення
ОНП.PDF

Kdv/5ah8zUDZ3iBWbAaMpjXsdpGPLErPf/hl5oIbgP
A=

***

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

Оксанич Ірина Григорівна

Члени експертної групи

Купін Андрій Іванович

Павлова Ольга Олександрівна
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