
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Державний університет телекомунікацій

Освітня програма 42815 Інформаційні системи та технології

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології

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 42815

Назва ОП Інформаційні системи та технології

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Cпеціальність 126 Інформаційні системи та технології

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Крестьянполь Любов Юріївна, Мірошниченко Неля Сергіївна, Тригуба
Анатолій Миколайович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

-

Дати візиту до ЗВО 06.10.2021 р. – 08.10.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://office.naqa.gov.ua/v1/form-se/4693/view

Програма візиту експертної групи https://office.naqa.gov.ua/b549d74c-b556-4d0d-8840-79121a479c1e

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

У ДУТ розроблено та затверджено назагал зрозумілі правила вступу на ОП другого (магістерського) рівня вищої
освіти. Вони враховують особливості цієї програми та відповідають чинним вимогам до них. На належному рівні є
внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти. У ДУТ наявні потрібні внутрішні документи, які
належним чином регламентують особливості формування ОП та навчальних планів, їх моніторинг та перегляд,
організацію студентоцентрованого навчання, оцінювання та визнання результатів навчання за ОП, кадровий
потенціал, використання навчальних та інформаційних ресурсів тощо. Зміст освітніх компонентів за ОП
«Інформаційні системи та технології» відповідає сучасним вимогам ІТ сфери, що підтвердили роботодавці.
Здобувачі є вільними у своєму виборі, а співвідношення між аудиторними та позааудиторними роботами є таким,
що не перенавантажує здобувачів. Студенти беруть участь у наукових заходах та навчальних олімпіадах. Політики та
процедури ДУТ щодо академічної доброчесності є чіткими та зрозумілими. Наявні онлайн-форми для анкетування
стейкхолдерів щодо освітнього процесу та формування ОП. Наявна практика залучення роботодавців до освітнього
процесу та моніторингу освітньої діяльності. Реалізація політики відкритості, у т.ч., через розміщення у вільному
доступі для студентів ДУТ на сайті, у Moodle, електронній бібліотеці силабусів, навчально-методичних матеріалів, з
конкретизацією цілей, змісту, ПРН за ОП, критеріїв оцінювання за кожною ОК, забезпечує здобувачів доступною,
зрозумілою і своєчасною інформацією. Академічна та професійна кваліфікації НПП забезпечують досягнення цілей
ОП та ПРН. Конкурсний добір викладачів є прозорим. Систематично відбувається залучення роботодавців до
освітнього процесу, що підтверджує їх зацікавленість у працевлаштуванні випускників ОП. ЗВО стимулює розвиток
викладацької майстерності. У ДУТ розвинута інфраструктура, наявне інклюзивне освітнє середовища, потужна
матеріально-технічна база. Випускова кафедра активно співпрацює з міжнародними компаніями Vodafone, Kyivstar,
GMS, MikroTik, комерційною компанією Pipl, Ес Енд Би Сістем. Співпраця із ними передбачає безпосередню участь
роботодавців у освітньому процесі та прослідковується їх сприяння у матеріальному забезпечення випускової
кафедри, наявності викладачів кафедри що поєднують викладацьку роботу із роботою у цих компаніях, навчання та
проходження практики здобувачів, а також проведення профорієнтації. Експертна група вважає, що у ДУТ наявна
взірцева та позитивна практика взаємодії учасників освітнього процесу.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

До сильних сторін ОП «Інформаційні системи та технології» належать: 1) відповідність ОП місії та стратегії ДУТ, так
як випускники програми досить підготовлені до професійної діяльності; 2) врахування потреб державного та
регіонального ІТ ринку праці. Спостерігається систематична співпраця ДУТ та випускової кафедри із роботодавцями
регіону, яка забезпечує створення ОП, формування належної матеріальної бази, стажування та працевлаштування
випускників; 3) ОП забезпечує належну підготовку фахівців для IT-сфери; 4) у ДУТ розроблено та затверджено
зрозумілі правила вступу на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, які враховують особливості
ОП «Інформаційні системи та технології», визнання результатів навчання, прописано правила та критерії
перезарахування результатів навчання та чітко регламентовано процедуру неформальної освіти; 5) спостерігається
студентоцентрований підхід до навчання за ОП завдяки чому здобувачі мають змогу особисто та професійно
розвиватися, формуючи власну освітню траєкторію; 6) реалізовані у ОП «Інформаційні системи та технології»
принципи, форми та методи навчання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу, впровадженню новітніх
технологій, та враховують специфіку ОП; 7) кадровий склад, що відповідає вимогам Постанови № 1187 від 30.12.2015
(зі змінами); 8) у ДУТ на належному рівні розбудована соціальна інфраструктура, наявне інклюзивне освітнє
середовища, потужна матеріально-технічна база, сприяння керівництва університету до її оновлення, що дозволяє
студентам набувати не лише теоретичних, але і практичних навичок; 9) наявність у ЗВО наукових періодичних
видань категорії В, у яких на пільгових умовах мають змогу публікувати свої праці науково-педагогічні працівники
та здобувачі.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

До слабих сторін ОП «Інформаційні системи та технології» належать: 1) Здобувачі ОП не вибирають дисципліни
загально університетського вибору, обмежуються лише дисциплінами інституту інформаційних технологій. 2)
Окремі компанії, такі як компанія «ДЕПС СОЛЮШЕНЗ», долучаються до формування ОП та випускова кафедра
тісно із ними співпрацює, однак немає двостороннього договору про їх співробітництво. 2) За ОП «Інформаційні
системи та технології», яка акредитується, відсутня міжнародна академічна мобільність здобувачів. У ДУТ
спостерігається лише внутрішня академічна мобільність та недостатність (утрудненість) участі здобувачів у
зовнішніх наукових подіях (конференціях, проектах, стажуваннях). Залучати здобувачів ВО та НПП до міжнародних
проектів та стажувань. 3) Відсутні визнання результатів навчання за ОП «Інформаційні системи та технології», що
отримані за неформальною освітою. Слід звернути увагу на забезпечення більш якісного пропагування здобувачів
щодо можливості неформальної освіти. 4) Активізувати роботу щодо залучення здобувачів даної ОП до наукових
гуртків. 5) Силабуси мають чітку структуру та змістовне наповнення. Однак, відсутня інформація про заочну форму
навчання. ЕГ рекомендує адаптувати силабуси для заочної форми навчання. 6) У ЗВО наявний механізм
розв’язання конфліктних ситуацій проте відсутній відділ чи посада психолога. Пропонується розглянути
можливість створення служби психологічної підтримки для здобувачів та викладачів, а також подумати над тим,
щоб в університеті з'явилася профспілкова організація студентів. 7) ЕГ рекомендує звернути увагу на стимулювання
та мотивування науково-педагогічних працівників, що мають низькі рейтингові показники за системою
внутрішнього оцінювання.
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III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Стратегія розвитку Державного університету телекомунікацій (ДУТ) на 2020-2025 рр. (затверджена рішенням
Вченої ради ДУТ протокол №11 від 23 грудня 2019 року), що розміщена за посиланням
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_11377077.pdf, містить освітню, наукову, міжнародну складові місії
університету, а також розвитку його матеріальної бази. Цілі ОП
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1830_56377974.pdf) скеровані на формування та розвиток у здобувачів загальних,
а також фахових компетентностей щодо інформаційних систем та технологій, що забезпечує дотримання освітнього
аспекту місії – «… розбудові держави через якісну освіту, наукові дослідження, розвиток творчої особистості з
креативним мисленням». Також цілі ОП скеровані на формування та розвиток компетентностей, щодо розвитку і
підготовки кадрів для наукової та педагогічної роботи, , що забезпечує дотримання суспільної ролі університету у
розбудові держави. Означені цілі ОП «Інформаційні системи та технології» відповідають стратегії розвитку ДУТ, що
пов'язана із «підготовкою конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного
розвитку держави». Вцілому цілі ОП чітко сформульовано і вони відповідають місії та стратегії ДУТ на 2020-2025
рр.

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

До розробки ОП 2021 року залучено різних стейкхолдерів (здобувачів, роботодавців та академічну спільноту).
Формування цілей та програмних результатів навчання ОП проводиться на підставі врахування побажань
здобувачів. Зокрема, здобувачі надали пропозиції щодо вибіркових компонент дисциплін професійного
спрямування. Враховано пропозиції компанії Хуавей щодо введення освітньої компоненти «Безпроводові
інформаційні мережі Huawei». Компанією «ДЕПС-СОЛЮШЕНЗ» пропонувалося введення у ОП окремих тем, які
забезпечують аналіз та розробку рекомендації для технології LoraWAN, її мережної архітектури, класів кінцевих
пристроїв, рівнів криптографії. Це підтверджено начальником департаменту співпраці з корпоративними клієнтами
«Хуавей Україна» Олегом Сеньковим та керівник науково-технічного відділу компанії «ДЕПС СОЛЮШЕНЗ» Юрієм
Нікітченко під час онлайн зустрічі ЕГ із роботодавцями. Прослідковується, що залучення стейкхолдерів до розгляду
та удосконалення ОП виконується на постійній основі. Інтереси академічної спільноти, як стейкхолдерів цілей та
програмних результатів навчання ОП, враховано під час виконання НДР спільно із Національною комісією з питань
регулювання зв’язку та інформатизації України, Українським державним центром радіочастот, Державним
космічним агентством України, установами Національної академії наук, Державною службою України з питань
надзвичайних ситуацій, зарубіжними та українськими спорідненими вищими навчальними закладами (НУ ім.
Т.Г.Шевченка, НТУ «КПІ», СТЕМ-центру «Сократ» тощо) із якими укладено угоди про співпрацю. Випускова
кафедра активно співпрацює з міжнародними компаніями Vodafone, Kyivstar, GMS, MikroTik, комерційною
компанією Pipl, Ес Енд Би Сістем. Під час проведення онлайн зустрічей із здобувачами, роботодавцями та НПП
експертною групою підтверджено те, що залучення стейкхолдери систематично долучаються до визначення цілей та
програмних результатів. Акредитація ОП є первинною, тому інтереси та пропозиції випускників не враховувалися.

3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Цілі ОП та програмні результати навчання враховують тенденції розвитку спеціальності 126 «Інформаційні системи
та технології». Зокрема, вони пов'язані із аналізом, порівнянням, оцінюванням інформації для інформаційних
систем та технологій, професійним навчанням та командною роботою, виконанням наукових досліджень у сфері
інформаційних технологій (ПР 01…04), аналізувати стан виконання робіт у сфері інформаційних систем та
технологій, визначати потреби організації у них на основі аналізу бізнес-процесів, обґрунтовувати вибір окремих
технічних та програмних рішень, формулювати вимоги до архітектури, проектувати, впроваджувати та
застосовувати інформаційні системи на основі особливостей функціонування організації (ПР 05…08), досліджувати
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різні складові організаційної архітектури, проектувати, розробляти, використовувати інформаційні системи,
технології та ІоТ, сервіси та інфраструктури організацій (ПР 09…15), а також виконувати планування, організацію,
впровадження та контроль реалізації систем захисту інформації в організації, застосовувати знання з технології
LoraWAN, її мережної архітектури, класів кінцевих пристроїв, рівнів криптографії для організації діяльності ІТ
компаній (ПР 16…17). ОП розрахована на регіональний контекст та передбачає підготовку майбутніх професіоналів,
здатних розробляти і застосовувати методи та засоби створення і супроводу інформаційних систем. Це забезпечує
підвищення ефективності функціонування ІТ підприємств і організацій регіону, а також розвиток і підготовку
кадрів, для наукової та педагогічної роботи у ДУТ. Під час формулювання цілей та визначення програмних
результатів ОП враховано досвід КНУ ім. Тараса Шевченка, НУ «КПІ» ім. Сікорського, НУ «Львівська політехніка»,
які готують фахівців за аналогічними спеціальностями. Зокрема, їх досвід дав можливість оцінити сучасні тенденції
у освітній сфері та звернути увагу на математичний апарат проведення досліджень. Запропоновано у ОП ввести ОК
«Методи моделювання інформаційних систем», що забезпечує для здобувачів ОП набуття програмного результату
ПР11. Враховано досвід іноземних ОП, які реалізуються у California Polytechnic State University та San Jose State
University. Саме у них особливу увагу звертають на вивчення окремих мов програмування. На підставі цього
здобувачам у вибіркових компонентах запропоновано посилити знання з програмування та вивчити функціональну
мову програмування Erlang. Окрім того, враховано у ОП позиції та потреби стейкхолдерів під час формування цілей
і результатів навчання ОП «Інформаційні системи та технології», та під час планування навчального процесу
враховуються. Усе вище перераховане забезпечує конкурентоздатність ОП у порівнянні з вітчизняними та
іноземними аналогами.

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.

Стандарт за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології” другого (магістерського) рівня вищої освіти
відсутній. Програмні результати навчання, яких у ОП передбачено 17, відповідають вимогам Національної рамки
кваліфікацій України для другого (магістерського) рівня вищої освіти - 7 (Рішення КМУ від 25.06.2020 р.) та другому
циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. ОП забезпечує для здобувачів
комплексні знання з впровадження прогресивних інформаційних технологій в різних сферах людської діяльності
через розроблення та супровід систем “Інтернет речей”.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

До сильних сторін ОП «Інформаційні системи та технології» належать: 1) відповідність ОП місії та стратегії ДУТ, так
як випускники програми достатньо підготовлені до професійної діяльності; 2) врахування потреб державного та
регіонального ІТ ринку праці. Спостерігається систематична співпраця ДУТ та випускової кафедри із роботодавцями
регіону, яка забезпечує створення ОП, формування належної матеріальної бази, стажування та працевлаштування
випускників.

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

Експертна група рекомендує чіткіше представити цілі ОП відобразити дослідницьку компоненту цієї програми.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП «Інформаційні системи та технології» другого рівня вищої освіти у ДУТ та освітня діяльність за нею
відповідають повною мірою критерію 1 та окремим його підкритеріям. Підтверджується це узгодженістю ОП
«Інформаційні системи та технології» місії та стратегії ДУТ. Випускники ОП достатньо підготовлені до професійної
діяльності та готові до розробки проектів у ІТ сфері. ОП передбачає недостатню адаптацію освітнього процесу до
теперішніх суспільно-економічних умов. Здобувачі під час навчання мають можливість отримати міжнародні
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сертифікати провідних світових ІТ компаній. Ринок праці регіону та держави потребує таких фахівців, що
підтверджено роботодавцями.

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).

Виконаний аналіз змісту ОП «Інформаційні системи та технології» та навчального плану свідчить про те, що обсяг
ОП становить 90 кредитів ЄКТС. Обсяг обов’язкових компонент ОП, які забезпечують формування у здобувачів
фахових компетентностей, складає 65 кредитів ЄКТС (72,2%). На вибіркові освітні компоненти відводиться 25
кредитів ЄКТС (27,8%). Це відповідає вимогам статті 5 Закону України «Про вищу освіту». За спеціальністю 126
«Інформаційні системи та технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти стандарт відсутній. Співставлення
обсягу окремих освітніх компонент ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти
(включно із самостійною роботою) регламентує «Положення про організацію освітнього процесу у Державному
університеті телекомунікацій» http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf.

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

Зміст ОП має чітку структуру та є достатньо зрозумілим здобувачам. Структурно-логічна схема, представлена у ОП,
зрозуміла. Вона відображає логічні взаємозв’язки між освітніми компонентами. У ОП на належному рівні подано
навички і компетентності, які здобувачі набувають завдяки окремим компонентам із відображенням їх у розрізі
трьох окремих семестрів навчання. Вцілому у ОП наявні логічні системні взаємозв'язки між окремими
компонентами. Навчання за ОП передбачає два цикли (загальної та професійної підготовки) завдяки опануванню
обов’язкових та вибіркових блоків. Для першого семестру навчання здобувачі обирають вибірковий блок під час їх
вступу на ОП. Також ОП передбачає набуття здобувачами soft skils під час вивчення «Психологія та педагогіка у
вищій школі. Розвиток критичного і аналітичного мислення (за рахунок пошуку відносин між взаємопов'язаними
об'єктами і процесами), робота в команді (здобувачі ОП виконують індивідуальні завдання на практиках по декілька
студентів в групах) досягається в ОК «Аналіз бізнес-процесів в інформаційних системах». Окремі теми ОК
«Безпроводові інформаційні мережі Huawei» та тестування викладаються англійською мовою. У ОК «Машинне
навчання та обробка даних в ІоТ» теми 4 та 5 викладаються англійською мовою та використовуються англомовні
курси і відеозаписи. ОК «Системи підтримки прийняття рішень» передбачає використання ПЗ «Protege», інтерфейс
якого є повністю англомовним. Усе вище означене забезпечує «КЗ02. Здатність використовувати іноземні мови у
професійній діяльності», так як ОК та їх складові викладаються на іноземній мові. ОП «Інформаційні системи та
технології» систематично переглядається. На сайті ДУТ є форма зворотного зв’язку (http://www.dut.edu.ua/ua/1830-
osvitno-profesiyni-programi-kafedra-inzhenerii-programnogo-zabezpechennya-avtomatizovanih-sistem).

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

Зміст ОП «Інформаційні системи та технології» передбачає підготовку проектних фахівців для ІТ-галузі. ОП
скерована на напрямах ІоТ та мережевих технологій, що повною мірою відповідає предметній галузі. ОП забезпечує
підготовку конкурентоспроможних фахівців, відповідно до вимог роботодавців, затребуваних на ринку праці, що
володіють знаннями сучасних та перспективних технологій, програмно-апаратних комплексів, інтегрованих з метою
підвищення ефективності діяльності ІТ-організацій. Перелік компонент ОП є чітким та зрозумілим. Аналіз змісту
цієї ОП свідчить про загальну відповідність її предметній області та спеціальності. Усі задекларовані програмні
результати навчання забезпечуються окремими освітніми компонентами, які належать до обов’язкової складової
ОП.

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

Навчальний план передбачає вибіркові дисципліни в обсязі 25 кредитів ЄКТС (27,8%). Відповідно до «Положення
про формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти у ДУТ»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_96193022.pdf), в університеті регламентована чітка процедура формування
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів. Ним прописано, що формування індивідуальних освітніх траєкторій
здобувачів полягає в складанні здобувачем вищої освіти власного індивідуального освітнього маршруту
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(Індивідуальний навчальний план), що забезпечує підготовку студента в межах його інтересів, підвищення його
конкурентоспроможності на ринку праці, надання можливості отримання необхідних йому в подальшому soft skills,
hard skills тощо. Вибір навчальних компонент регламентується «Положенням про порядок та умови обрання
студентами вибіркових дисциплін у ДУТ», яке доступно за посиланням
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_48465246.pdf. На перший семестр здобувачі вибіркові дисципліни обирають
під час вступу. Перед вибором здобувачами освітніх компонент їх ознайомлюють із порядком, термінами,
особливостями дисциплін, запропонованих у «Каталозі освітніх компонентів вільного вибору студентами»
http://www.dut.edu.ua/ua/2080-katalog-osvitnih-komponentiv-vilnogo-viboru-studentaminavchannya, та за умови
формування навчальних груп. Здобувачі ОП під час онлайн зустрічі із ЕГ підтвердили про таку процедуру вибору.
Також здобувачі беруть інформацію про освітні компоненти із силабусів, які є на сайті випускової кафедри
(http://www.dut.edu.ua/ua/182-navchalni-disciplini-specialnosti-informaciyni-sistemi-ta-tehnologii-kafedra-inzhenerii-
programnogo-zabezpechennya-avtomatizovanih-sistem), що вміщують інформацію про зміст дисциплін, їх обсяг та
форми контролю тощо. Однак, з-поміж здобувачів ОП ніхто не вибрав жодної дисципліни загально
університетського вибору, обмежилися дисциплінами інституту інформаційних технологій. Це свідчить про потребу
пропагування університетського вибору освітніх компонент. Здобувачі під час онлайн-зустрічі із ЕГ підтвердили, що
у них є можливість реального вибору навчальних дисциплін.

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

Практична підготовка здобувачів у ДУТ регулюється «Положенням про проведення практики у ДУТ», яке доступне
за посиланням http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_62327642.pd. Відповідно до навчального плану, практична
підготовка належить до обов’язкових освітніх компонент. Вона формує у здобувачів уміння і навички щодо
прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах, поглиблення та
закріплення теоретичних знань, опанування сучасних прийомів, методів та інструментарію у сфері майбутньої
професії, а також виховання у студентів потреби постійно поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в
практичній діяльності. Відповідно до проаналізованих підтверджуючих документів, які завантажено у систему
Нацагенства, ДУТ має угоди із ТОВ «Хуавей Україна», ТОВ «Раф-Транс», ТОВ «ТС Експертиза». Здобувачі
проходили практики у цих підприємствах та компаніях, що підтверджено здобувачами та роботодавцями під час
онлайн зустрічей із ЕГ та наданими підтверджуючими документами. Роботодавці беруть і готові у подальшому
брати на практику здобувачів ОП.Окремі компанії, такі як компанією «ДЕПС СОЛЮШЕНЗ», долучаються до
формування ОП та випускова кафедра тісно із ними співпрацює, немає договору про співробітництво. Із компанією
«Хуавей Україна» підписано меморандум про співробітництво у сфері дуальної освіти, що підтвердив начальник
департаменту співпраці з корпоративними клієнтами «Хуавей Україна» Олег Сеньков під час зустрічі із ЕГ. Однак,
підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти до цього ще не здійснювалося. Здобувачі заочної
форми навчання ОП стверджують, що мають змогу отримати базу знань та компетентності для їх діяльності у ІТ
компаніях, де вони працюють на даний час. ОП та навчальний план передбачають достатню практичну підготовку
здобувачів, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої діяльності у ІТ сфері.

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

ОП повною мірою забезпечує набуття її здобувачами soft skills. Це підтверджується тим, що у ОП передбачено
формування таких загальних компетентностей як ефективно спілкуватись та співпрацювати з колегами (кінцевими
користувачами чи керівництвом), переконливо висловлювати свої думки щодо поточних чи майбутніх завдань
(КЗ03), а також, здатність працювати в команді (КЗ08). Зазначені компетентності набувається освітнім
компонентом «Психологія та педагогіка у вищій школі». Також передбачено розвиток у здобувачів критичного і
аналітичного мислення, а також робота в команді, які набувається освітнім компонентом «Аналіз бізнес-процесів в
інформаційних системах» та виконанням випускової кваліфікаційної роботи. Окрім того, соціальні навички
формуються під час проходження науково-педагогічної практики, яка є складовою другого циклу (професійної та
практичної) підготовки здобувачів за ОП. Окрім того, набуття здобувачами soft skills відбувається під час наукових
та навчальних заходів, які організовує випускова кафедра та виконання ними публікацій
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-570-8526-soft-skills-ta-vazhlivist-navikiv-komandnoi-roboti_kafedra-inzhenerii-
programnogo-zabezpechennya-avtomatizovanih-sistem.

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

Професійний стандарт зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні
технології», з якої акредитується ОП, відсутній. Зміст ОП «Інформаційні системи та технології» враховує вимоги
Національного класифікатора професій ДК 003:2010.
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8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

Відповідно навчального плану окремі освітні компоненти передбачають семестровий контроль у вигляді екзаменів
та заліків із обсягом 3…5 кредитів, а практики 6…9 кредитів ЄКТС. Обсяг освітніх компонент та їх структура
регламентуються «Положенням про організацію освітнього процесу у державному університеті телекомунікацій»
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf, яке передбачає обсяг 1 кредиту ЄКТС становить 30 годин.
Середнє тижневе аудиторне навантаження становить 12 годин без урахування вибіркових дисциплін. Кількість
освітніх компонентів, що планується для вивчення у одному навчальному році не перевищує 16, а сумарна кількість
екзаменів та заліків за семестр не перевищує 8. Відповідно опитувань, результати якого представлено на сайті ДУТ
за посиланням http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_96519074.pdf, самостійна робота вливає на результат
навчання у 37,3% опитаних, а 62,7% опитаних відзначили, що не впливає. Можна вважати, що здобувачі ОП не
перевантажені самостійною роботою.

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.

У внутрішніх нормативних документах ДУТ наявне «Положення про формування індивідуальних освітніх
траєкторій здобувачів вищої освіти у ДУТ» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_96193022.pdf). Із компанією
«Хуавей Україна» підписано меморандум про співробітництво у сфері дуальної освіти, що підтвердив начальник
департаменту співпраці з корпоративними клієнтами «Хуавей Україна» Олег Сеньков під час зустрічі із ЕГ. Однак,
підготовка здобувачів ОП за дуальною формою освіти ще не здійснювалася.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ОП «Інформаційні системи та технології» відповідає критерію 2 за всіма підкритеріями. Представлений навчальний
план є чітким та зрозумілим, має регламентовані кількість кредитів як фахових, так і вибіркових компонент, що
відображено у відповідних положеннях. Присутня логічна структурна схема. Здобувачі є вільними виборі освітніх
компонентів, що підтверджується відповідними положеннями та здобувачами під час зустрічі із ЕГ. Спостерігається
зрозумілий розподіл аудиторних та позааудиторних годин, який не перевантажує здобувачів. Зміст освітніх
компонент є актуальним як для здобувачів, так і для роботодавців. Вцілому ОП забезпечує належну підготовку
фахівців для IT-сфери.

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

Здобувачі ОП не вибирають дисципліни загально університетського вибору, обмежуються лише дисциплінами
інституту інформаційних технологій. Окремі компанії, такі як компанія «ДЕПС СОЛЮШЕНЗ», долучаються до
формування ОП та випускова кафедра тісно із ними співпрацює, однак немає двостороннього договору про
співробітництво. Рекомендація: Покращити пропагування університетського вибору освітніх компонент. Розглянути
можливість укладання договору про практику із компанією «ДЕПС СОЛЮШЕНЗ».

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОП та освітня діяльність за цією програмою повною мірою відповідають критерію 2 та його усім підкритеріям.
Однак, відповідність за підритерієм 2.4 та 2.5 є неповною, бо слід покращити пропагування університетського
вибору освітніх компонент та укласти договори про співробітництво із компаніями, які активно долучаються до
освітнього процесу. Під час онлайн зустрічі із здобувачами ОП експерти звернули увагу на можливість розширення
індивідуальної освітньої траєкторії із використанням загально університетського пулу освітніх компонент.
Експертна група під час бесіди із здобувачами ОП встановила, що практичною підготовкою вони задоволені. Окрім
того, на підставі проведеного аналізу наданої документації встановлено, що зміст практик є достатнім, випускова
кафедра проводить анкетування для визначення співвідношення фактичного навантаження. Однак, яким чином
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враховуються результати опитування здобувачів чітко не сформульовано. Вцілому подані зауваження, які виявлені
ЕГ, є несуттєвими та не впливають на якість ОП та освітнього процесу за нею.

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 ОП є розробленими та розміщені на сайті ДУТ за посиланням
http://www.dut.edu.ua/ua/108-pravila-priyomu-priymalna-komisiya. Вступ на навчання за ОП «Інформаційні системи
та технології» здійснюється на основі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) та вступного іспиту зі
спеціальності, що визначено додатком 1 до правил прийому на навчання
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_108_66715536.pdf. На сайті ДУТ є загальнодоступною програма вступного
випробування http://www.dut.edu.ua/uploads/p_424_10468117.pdf. Щорічно зазначена програма оновлюється та
оприлюднюється на сайті ДУТ, що підтвердив під час онлайн зустрічі відповідальний секретар приймальної комісії
Вадим Власенко. Аналіз змісту правил прийому на навчання за ОП дав можливість встановити, що вони є
загальнодоступними, досить чіткими та зрозумілими для абітурієнтів. Терміни прийому заяв і документів від
здобувачів на ОП, проведення конкурсного відбору та зарахування є доступними та своєчасно оголошуються на
сайті ДУТ. Це підтвердили здобувачі ОП «Інформаційні системи та технології».

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

Прийом на навчання за ОП виконується відповідно до «Положення про приймальну комісію ДУТ»
http://www.dut.edu.ua/ua/1477-polozhennya-pro-priymalnu-komisiyu-priymalna-komisiya. До вступу на навчання за ОП
допускаються особи, які мають ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) «бакалавр» («спеціаліст», «магістр») у
ДУТ або в іншому ЗВО, що підтверджено документами встановленого зразка. Програма вступних випробувань, яка
оприлюднена за посиланням http://www.dut.edu.ua/uploads/p_424_10468117.pdf, враховує особливості ОП.
Зокрема, під час проходження фахового випробування абітурієнт повинен показати знання із теоретичних основ
дисциплін циклу професійної і практичної підготовки за першим рівнем освіти. Окрім того, він повинен вміти
використовувати здобуті знання та практичні навички в ІТ сфері. На основі проведеного аналізу правил прийому на
навчання за ОП можна сказати, що ними враховуються особливості ОП та вони вміщують достатню інформацію для
абітурієнтів цієї ОП.

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.

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, визначені у «Положенні про порядок
перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів) у ДУТ»
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf та «Положенні про порядок організації права на академічну
мобільність учасників освітнього процесу» http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.pdf. У зазначених
документах прописано процедуру перезарахування навчальних дисциплін, визначення академічної різниці та
визнання результатів навчання набутих у неформальній (інформальній) освіті у процесі формування
індивідуального навчального плану студентів усіх форм навчання ДУТ. Ці правила є лаконічно викладеними та
зрозумілими для усіх учасників освітнього процесу. Це було підтверджено як викладачами, так і здобувачами ОП під
час онлайн-зустрічей із ЕГ. Під час реалізації ОП відсутні випадки переведення та поновлення на навчання
здобувачів інших ЗВО. Однак процедура переведення та поновлення чітко прописана і передбачає визначення
здобувачу потреби здачі академічної різниці відповідно до «Положення про порядок перезарахування результатів
навчання (трансфер кредитів) у ДУТ» http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf. При цьому підготовка до
здачі академічної різниці передбачає самостійну роботу здобувачів.

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

У ДУТ на належному рівні прописано правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.
Зокрема, визнання результатів навчання, які отримані здобувачем за програмами неформальної освіти,
регулюються «Положенням про неформальну та інформальну освіту ДУТ»
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_89866048.pdf та «Положенням про порядок перезарахування результатів
навчання (трансфер кредитів) у ДУТ» http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf. Під час онлайн-зустрічей
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із гарантом ОП, викладачами кафедри інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем та здобувачами
встановлено, що практики визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті на ОП, що
акредитується, немає. Однак, така практика наявна у інституті інформаційних технологій ДУТ на інших ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

У ДУТ розроблено та затверджено назагал зрозумілі правила вступу на навчання за другим (магістерським) рівнем
вищої освіти, які враховують особливості ОП «Інформаційні системи та технології». Вони є загальнодоступними і
відображаються нормативними та регламентуючими документами ДУТ. Вміщують повну інформацію про
особливості ОП «Інформаційні системи та технології», визнання результатів навчання, в тому числі і результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті. Інформація щодо ОП та визнання результатів навчання представлена
коректно та є загальнодоступною із посиланням на нормативні документи. У зазначених документах прописано
правила та критерії перезарахування результатів навчання. Чітко регламентовано процедуру неформальної освіти.

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

За ОП «Інформаційні системи та технології», яка акредитується, відсутня міжнародна академічна мобільність
здобувачів. У ДУТ спостерігається лише внутрішня академічна мобільність та недостатність (утрудненість) участі
здобувачів у зовнішніх наукових подіях (конференціях, проектах, стажуваннях). Відсутні визнання результатів
навчання за ОП «Інформаційні системи та технології», що отримані за неформальною освітою. Слід звернути увагу
на забезпечення більш якісного пропагування здобувачів щодо можливості неформальної освіти.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОП «Інформаційні системи та технології» відповідає критерію 3 за всіма його підкритеріями. ЕГ перевірено
посилання на ресурси ДУТ щодо правил прийому на навчання. Вони є коректними, а викладена інформація є
послідовною, логічною та доступною для сприйняття здобувачами. За ОП «Інформаційні системи та технології»,
яка акредитується, відсутня міжнародна академічна мобільність здобувачів. У ДУТ спостерігається лише внутрішня
академічна мобільність та недостатність (утрудненість) участі здобувачів у зовнішніх наукових подіях
(конференціях, проектах, стажуваннях). Стосовно відсутності міжнародної академічної мобільності здобувачів, то це
пояснюється обмеженнями у зв’язку із карантинними заходами у останні роки. Однак, випускова кафедра інженерії
програмного забезпечення автоматизованих систем уже розпочала роботу у цьому напрямі. Стосовно визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, то викладачам випускової кафедри слід звернути увагу на
забезпечення більш якісного пропагування здобувачів щодо можливості неформальної освіти.

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.

Вивчення та аналіз методів та форм навчання і викладання, що зазначені у силабусах, і підтверджені здобувачами та
викладачами у ході зустрічей з ЕГ, регламентовані Положенням про організацію освітнього процесу у ДУТ
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf), дозволили встановити їх відповідність ПРН. Відповідність
між програмними результатами навчання, компетенціями та дисциплінами ОП показана у матриці відповідності
ОП. Також інформація щодо цілей та програмних результатів наведена у силабусах ОК. Основними формами
навчання, які застосовуються в ОП «Інформаційні системи та технології» є лекції, лабораторні, практичні заняття та
самостійна робота. ЗВО активно використовує систему дистанційного навчання Moodle та програму Zoom для
проведення навчання у дистанційному форматі. Під час резервної зустрічі гарант продемонструвала електронні
курси у системі Moodle у яких проводилось навчання під час карантинних обмежень. На час проведення виїзної
експертизи навчання проходило у очній формі.Здобувачі відвідують лекційні, практичні та лабораторні заняття що
проходять у приміщеннях ЗВО, також здобувачі мають змогу і під час очного навчання користуватись матеріалами із
електронних курсів у системі Moodle. Під час зустрічі із фокус групою здобувачів експертна група з’ясувала, що
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студенти можуть обирати дисципліни вибіркового циклу, завдання для індивідуальної роботи за дисциплінами,
теми наукової та кваліфікаційної роботи та їх керівників, місця проходження практики. Отже, форми та методи
навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей та програмних результатів
навчання і відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.

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).

Інформацію щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання, учасники
освітнього процесу можуть отримати використовуючисилабуси дисциплін ОП, які розміщені на сторінці кафедри
інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем у вкладці «Навчальні дисципліни спеціаності
інформаційні системи та технології» (http://www.dut.edu.ua/ua/182-navchalni-disciplini-specialnosti-informaciyni-
sistemi-ta-tehnologii-kafedra-inzhenerii-programnogo-zabezpechennya-avtomatizovanih-sistem). Кожен силабус містить
інформацію про викладача, анотацію, перелік компетентностей та програмних результатів навчання та їх місце у
темах ОК,soft-skills та hard-skills, організацію занять за темами, видами занять, балами, методами навчання, опис
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, політику курсу, критерії та методи оцінювання. Загалом,
експертна група відзначила логічну структуру силабусів та актуальне контентне наповнення. Силабуси розроблені
для усіх дисциплін що викладаються на ОП та мають однакову структуру. Проте, в усіх силабусах відсутня
інформація про (розподіл годин, балів) заочну форма навчання. Також, відсутня інформація щодо затвердження
силабусів, що було вказано як недолік при акредитації ОП за рівнем бакалавр за спеціальністю «Інформаційні та
системи та технології» у даному ЗВО. Інформування здобувачів про цілі, зміст, програмні результати навчання,
критерії оцінювання відбувається на перших парах нового навчального року викладачем ОК а також кураторами.
Під час фокус групи здобувачі підтвердили дану інформацію та зазначили що силабуси та анотації навчальних
дисциплін є для них зрозумілими та знаходяться у вільному доступі на сайті кафедри та у системі Moodle.
Враховуючи незначні зауваження та можливість їх виправлення найближчим часом ЕГ прийшла до висновку про
відповідність 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.

Поєднання навчання в досліджень під час реалізації ОП ґрунтується на Положенні про організацію наукової і
науково-технічної діяльності у ДУТ (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1583_51574493.pdf). Керівництво ЗВО,
інституту та випускової кафедри пропонують студентам широкий набір можливостей для реалізації власних
наукових інтересів та участі в дослідженнях. Так на базі випускової кафедри функціонують наукові гуртки «Інтернет
речей», «3D-моделювання», які ведуть викладачі цієї кафедри та до яких здобувачі мають змогу долучитись.
Студенти приймають участь у конференціях та студентських конкурсах наукових робіт. Інформація про наукову
діяльність кафедри наведена на офіційному сайті (http://www.dut.edu.ua/ua/184-naukova-diyalnist-kafedra-inzhenerii-
programnogo-zabezpechennya-avtomatizovanih-sistem). Студенти п і д час виконання курсових робіт проводять
прикладні дослідження та розрахунки, які згодом використовують при написанні кваліфікаційних робіт. Також,
викладачі кафедри в межах ОК що викладають готують здобувачів до участі у Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт. Студенти залучаються до науково-дослідної роботи кафедри проводять дослідження за
темами: Фаззі-систeми активнoгo управління чeргoю пакeтів в мeрeжах TCP/ІP; Визначeння oбласті прийняття
рішeнь бoртoвoгo радіoлoкаційнoгo датчика цілі; Рoзрoбка систeми активнoгo управління чeргoю пакeтів в мeрeжах
TCP/ІP з викoристанням REM-рeгулятoрів; Дослідження обробки траєкторної інформації в вимірювально-
обчислювальних системах. Результати досліджень проходять апробацію, а також представлені у лабораторіях
кафедри для навчання та ознайомлення здобувачів. Одним із стратегічних напрямів розвитку ЗВО є підготовка
наукових кадрів. Викладачі кафедри доцент Ткаленко О.М., та доцент Полоневич О.В. є науковими керівниками
аспірантів Живаго К. В. і Савчук В. С., а 5 викладачів кафедри (Тушич А. М., Миколайчук В. Р., Чорна В. М.,
Хоменчук В. О., Кравець Д. В.) займаються написанням дисертаційних робіт. Зважаючи на наявність в ЗВО
спеціалізованої ради Д 26.861.05 за спеціальністю 05.13.06, здобувачі мають можливість продовжити свої наукові
дослідження та отримати науковий ступінь. На кафедрі проводився онлайн-захід науково-технічна конференція за
темою "Сучасний стан та перспективи розвитку ІоТ" у якій студенти 2-го курсу за даною ОП приймали участь.
Зокрема : 1) Алтинніков Д. Є. – http://www.dut.edu.ua/uploads/n_9256_40993616.pdf; 2) Джерелейко А.О. – II
всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку IоT»; 3) Колодяженський
Б.М. – http://www.dut.edu.ua/uploads/n_9256_40993616.pdf. В ході спілкування зі здобувачами, ЕГ встановила, що
вони знають про наукові гуртки, але не приймають у них участі. Студенти 2 курсу підтвердили участь у наукових
конференціях та наявність наукових публікацій за темою магістерських досліджень. Загалом, ЕГ прийшла до
висновку по відповідність під критерію 4.3.

4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.
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На даній ОП постійно триває процес оновлення викладачами змісту освітніх компонентів на основі найновіших
наукових досягнень і сучасних практик у галузі. Це відбувається шляхом розробки нових силабусів їх удосконалення
і доповнення. Для реалізації ОП використовуються лабораторії: «Лабораторія Інтернет речей Vodafone»,
«Лабораторія Робототехніки», «Академія інформаційно-комунікаційних технологій Huawei» які оснащені
відповідним наочним матеріалом та сучасним обладнанням на якому практикують свої навички здобувачі, а також
мають змогу проходити стажуванні і науково-педагогічні працівники. Отриманий практичний досвід переноситься у
оновлення змістового наповнення ОК. Зокрема,зміст ОК «Протоколи та стандарти ІоТ» було оновлено відповідно до
пропозиції стейкхолдера - ІТ-компанії «Deps Solutions» , шляхом введення лекційних занять на тему: «Технології
енергоефективних мереж дальнього радіусу дії», «Архітектура мережі LoraWAN», «Кінцеві пристрої мережі
LoraWAN», «Аутентифікація та безпека в LoraWAN», що відображено у навчально-методичному комплексі
дисципліни. Даний комплекс було продемонстровано гарантом під час резервної зустрічі. Під час фокус групи із
стейкхолдерами начальник департаменту співпраці із корпоративними клієнтами “Хуавей Україна” підтвердив
участь у формуванні навчальних планів та оновлені змісту ОК. Зокрема, введено нову освітню компоненту
«Безпроводові інформаційні мережі Huawei”. Аналіз силабусів навчальних дисциплін показав, що загалом курси
оновлено на основі нових наукових доробок і сучасних практик у галузі. Загалом, експертна група прийшла до
висновку про відповідність підкритерію 4.4.

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

У ЗВО розроблено Положення про порядок організації права на академічну мобільність учасників освітнього
процесу (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.pdf), яке визначає напрямки міжнародної діяльності
університету і інструменти їх реалізації. Під час зустрічі із здобувачами, ЕГ з’ясувала, що вони знають про
можливість академічної мобільності, інформація про відкриті проекти доступна на сайтіЗВО
(http://www.dut.edu.ua/ua/news/1/category/58),здобувачі з нею ознайомлені, але в межах даної ОП академічна
мобільність не реалізовувалася. Викладачі кафедри приймають участь у міжнародних стажуваннях: Сторчак К.П.
11.03.19-22.03.19 пройшла наукове стажування за програмою академічного стажування ITASC Інституту
міжнародного та наукового співробітництва WSOSACERTIFICATE. Миколайчук В.Р. з 10.08.2017-30.08.2017
відвідувала курс «EnglishLanguageCourseat BLS English» BLS English, Англія. Викладачі кафедри отримали
міжнародні сертифікати про володіння англійською мовою на рівні В2 (Сторчак К.П.,Миколайчук В.Р., Жебка
В.В.,Полоневич О.В.). Загалом, експертна група прийшла до висновку по відповідність підкритерію 4.5.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

На думку експертної групи сильними сторонами, у контексті Критерію 4 є: Позитивною практикою в контексті
Критерію 4 є доступ усіх учасників навчального процесу до всіх необхідних матеріалів через використання в ДУТ
зручної системи дистанційного навчання Moodle, електронного кабінету здобувача (Е-Навчання) та офіційного
сайту ЗВО. Сильною стороною ЕГ вважає тісну співпрацю кафедри з роботодавцями з питань оновлення змісту ОП
та її ОК.

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

На кафедрі Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем функціонують наукові гуртки, проте під
час фокус групи здобувачі даної ОП не підтвердили участь у них. Активізувати роботу щодо залучення здобувачів
даної ОП до наукових гуртків. В усіх силабусах доступних на сайті ЗВО відсутня інформація про (розподіл годин,
балів) для заочної форми навчання. Також відсутня інформація про затвердження силабусів. Оновити інформаційне
наповнення силабусів та адаптувати його для заочної форми навчання.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Методи навчання і викладання є релевантними сучасному контексту, базуються на принципах академічної свободи,
сприяють досягненню цілей та ПРН, забезпечують швидке опанування здобувачами нового матеріалу, роблять його
доступним та цікавим. Реалізація політики відкритості, у т.ч., через розміщення у вільному доступі для студентів
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ДУТ на сайті, у Moodle, електронній бібліотеці силабусів, навчально-методичних матеріалів, з конкретизацією цілей,
змісту, ПРН за ОП, критеріїв оцінювання за кожною ОК, забезпечує здобувачів доступною, зрозумілою і своєчасною
інформацією. У результаті застосування комплексного підходу до дослідження та аналізу сильних сторін і
позитивних практик в ОП можна констатувати, що ОП в контексті критерію 4 загалом відповідає встановленим
вимогам.

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.

Інформація про контрольні заходи та критерії їх оцінювання у ЗВО регулюються: - Положенням про організацію та
проведення поточного та семестрового контролю здобувачів вищої освіти з використанням технологій
дистанційного навчання. - Положення про організацію та проведення підсумкової атестації з використанням
технологій дистанційного навчання. - Положення про організацію освітнього процесу. У навчальному процесі
використовуються такі види контролю: вхідний, поточний, рубіжний, підсумковий та відстрочений. Вхідний
контроль проводиться перед вивченням нового курсу з метою визначення рівня підготовки студентів з даною ОК.
Поточний контроль проводиться викладачами на всіх видах аудиторних занять. Поточний контроль може
проводитися у формі усного опитування або письмового експрес контролю на практичних заняттях та лекціях.
Рубіжний (модульний, тематичний) контроль проводитися у формі контрольної роботи, тестування, виконання
розрахункового або розрахунково-графічного завдання. Підсумковий контроль проводиться у формі заліку та
екзамену. Залік може проводитись у формі усного опитування, письмового контролю і тестових завдань на
заняттях.Здобувачі мають змогу ознайомитись із формами контрольних заходів та критеріями оцінювання у
силабусах навчальних дисциплін, які розміщені на офіційному сайті ЗВО (http://www.dut.edu.ua/ua/182-navchalni-
disciplini-specialnosti-informaciyni-sistemi-ta-tehnologii-kafedra-inzhenerii-programnogo-zabezpechennya-
avtomatizovanih-sistem) та у системі Moodle. Викладачі постійно оновлюють інформаційне наповнення силабусів та
анотацій до ОК. Під час навчання студенти мають вільний доступ до методичної та навчальної літератури, яка
розміщується у системі Moodle та у репозитарії ЗВО (http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/739). Заняття
проводились очно згідно затвердженого розкладу.Зустріч зі здобувачами дала змогу підтвердити факт наявності
прозорої системи контролю та оцінювання. Здобувачі зазначають, що на першому занятті викладачі ОК доносять
усю необхідну інформацію щодо контрольних заходів, їх форм, видів навчальної роботи із зазначенням балів.
Здобувачі знають про можливість перескладання дисциплін.Експертна група може стверджувати, що форми
контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими, дозволяють
встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання.

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

Експертна група зазначає, що форма атестації здобувачів у вигляді публічного захисту кваліфікаційної роботи
відповідає вимогам Положення про організацію освітнього процесу у Державному університеті телекомунікацій
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf). Наразі випуску здобувачів на даній ОП ще не було, тому
захисту кваліфікаційних робіт не відбувалося. Однак, кваліфікаційна робота (в обсязі 9 кредитів) внесена до
навчального плану денної (очної) та заочної форм навчання. Стандарт вищої освіти для цієї ОП на даний момент не
прийнято.

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.

Процедури проведення контрольних заходів визначено у Положенні про організацію освітнього процесу у
Державному університеті телекомунікацій (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf). Інформація про
проведення контрольних заходів по кожній ОК міститься у відповідному силабусі. робочій програмі дисципліни.
Окрім того, ця інформація наведена також у навчальному плані. Розклад екзаменів доводиться до відома усіх
викладачів і студентів не пізніше як за місяць до початку сесії через корпоративну пошту, та розміщується у на сайті
ЗВО у електронному кабінеті здобувача (http://e-rozklad.dut.edu.ua). Врегулювання конфліктних ситуацій у ЗВО
регламентується Положенням про вирішення конфліктних ситуацій у ДУТ http://surl.li/aftbh. Здобувачі мають
змогу звернутись анонімно через скриньку довіри щодо оскарження результатів підсумкового контролю або
об’єктивності екзаменаторів. Для перескладання підсумкового контролю директор Інституту інформаційних
технологій збирає комісію, яка приймає остаточне рішення. Випадків оскарження результатів контрольних заходів
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та атестації здобувачів за ОП, яка акредитується, не було. Випадків оскарження об’єктивності екзаменаторів,
конфлікту інтересів не було.Загалом, експертна група прийшла до висновку про відповідність під критерію 5.3.

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.

У ЗВО розроблено Кодекс академічної доброчесності (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf), який
дотримуються усі учасники освітнього процесу. Також політику, стандарти і процедури дотримання академічної
доброчесності описано у Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості освіти
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_28574679.pdf). Інформування здобувачів щодо академічної доброчесності
проводяться систематично кураторами, органом студентського самоврядування та адміністрацією інституту
інформаційних технологій(http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-570-9662-prava-ta-obovyazki-zustrich-studentiv-z-
nachalnikom-viddilu-z-pitan-socialnih-ta-navchalnih-problem-studentiv_kafedra-inzhenerii-programnogo-
zabezpechennya-avtomatizovanih-sistem). УЗВО постійно проводиться роз’яснювальна робота з викладачами кафедри
щодо академічної доброчесності (http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-598-8873-akademichna-dobrochesnist-–-
neobhidna-umova-yakisnogo-osvitnogo-procesu-v-derzhavnomu-universiteti-telekomunikaciy_kafedra-pidpriemnictva-
torgivli-ta-birzhovoi-diyalnosti). Викладачі кафедри інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем,
Тушич А.М., Данильченко В.М., Миколайчук В.Р., прийняли участь в курсі «Академічна доброчесність: онлайн-курс
для викладачів».Всі кваліфікаційні роботи магістрів безоплатно перевіряються на плагіат Інтернет-системою
«Straire Plagiarism». Здобувачі надають електронний примірник роботи своєму керівнику, який у свою чергу збирає
роботи та передає їх відповідальний за перевірку на плагіат на даній ОП (Журенко А.О). Інформація щодо
дотримання доброчесності також міститься у силабусах ОК. Популяризація академічної доброчесності на даній ОП в
цілому проводиться викладачами даної ОП. Експертна група, під час зустрічі зі здобувачами та представниками
студентського самоврядування, пересвідчилася що студенти дійсно знають що таке академічна доброчесність та
дотримуються її принципів. Прецедентів порушень здобувачами вищої освіти та науково-педагогічними
працівниками академічної доброчесності за даною ОП не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Зустріч зі здобувачами дала змогу підтвердити факт наявності прозорої системи контролю та оцінювання. Студенти
відмітили, що у них є можливість для перескладання дисциплін. Механізм цього процесу здобувачам є зрозумілим і
прозорим. Під час існування даної ОП випадків оскарження об’єктивності екзаменаторів, конфлікту інтересів не
було.

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

Силабуси мають чітку структуру та змістовне наповнення. Однак,відсутня інформація про заочну форму навчання. У
ЗВО наявний механізм розв’язання конфліктних ситуацій проте відсутній відділ чи посада психолога. ЕГ
рекомендує розглянути можливість створити психологічну службу підтримки здобувачів.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Контрольні заходи та критерії їх оцінювання є чіткими, зрозумілими та доступними для усіх здобувачів даної ОП.
Правила проведення контрольних заходів зрозумілі та чітко описуються у положеннях розроблених ЗВО. На ОП
забезпечується об'єктивність екзаменаторів, діють механізми оскарження результатів контрольних заходів та їх
повторного проходження, а також врегулювання конфліктних ситуації. У ЗВО визначено чіткі та зрозумілі політика,
стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності, яких дотримуються усі учасники. ЕГ дійшла
висновку, що освітня програма «Інформаційні системи і технології» відповідає рівню В за Критерієм 5.
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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.

Чисельність та склад випускової кафедри інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем зі
спеціальності 126 – "Інформаційні системи та технології", науково-педагогічних працівників, що забезпечують
підготовку магістрів з ОП "Інформаційні системи та технології" відповідають чинним Ліцензійним вимогам. До
групи забезпечення входить дев’ять осіб серед яких: два доктори технічних наук (Строчак К.П., Бондарчук А.П.), два
представники роботодавців (Сеньков О., Овсянников Д.) та один представник здобувачів вищої освіти (Токарчук Д.).
Гарант ОП надала додаткові документи про затвердження гаранта та групи забезпечення за спеціальністю 126 –
"Інформаційні системи та технології" (Наказ ДУТ №136 від 02.08.2021 року, Наказ ДУТ №152 від 01.09.2021 року), з
чого експертна група дійшла висновку про відповідність кількісного та якісного складу групи забезпечення.
Аналізуючи відомості із зведеної інформації про викладачів ЕГ зазначає, що викладачі мають актуальні публікації у
вигляді наукових статей та тез, включаючи публікації що індексуються у наукометричних базах WoS, Scopus, (Гарант
Сторчак К.П., НПП: Полоневич О.В., Миколайчук В. Р., Срібна І.М., Тушич А.М.) та ін., методичних публікацій за
дисциплінами, що засвідчує їх високий рівень професійної кваліфікації за даною ОП. Вони активно ведуть свою
науково-методичну діяльність та впроваджують її результати у навчальний процес. Академічна кваліфікація
підтверджується відповідною освітою та активною науковою діяльністю в сфері IT.Викладачі кафедри отримали
міжнародні сертифікати про володіння англійською мовою на рівні В2 (Сторчак К.П.,Миколайчук В.Р., Жебка В.В.,
Полоневич О.В.).Загалом, експертна група прийшла до висновку по відповідність під критерію 6.1.

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

Згідно Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_23636289.pdf) конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості,
рівності, колегіальності прийняття рішень, незалежності, об’єктивності, неупередженого ставлення до кандидатів.
Оголошення про конкурс на певні посади публікується за місяць до початку конкурсу на сайті ЗВО з переліком
необхідних документів до конкурсної комісії. Для оцінки рівня професійної кваліфікації претенденту пропонують
провести лекцію в присутності науково-педагогічних працівників кафедри після якого формується відгук про
проведення лекції. Кандидатури усіх претендентів на заміщення вакантних посад НПП обговорюються на засіданні
кафедри та затверджуються шляхом таємного голосування. Претенденти на посаду проходять При відео-зустрічі з
начальником відділу кадрів Львовський С. М., ЕГ надали відомості про особливості конкурсного відбору та
укладання контракту з НПП. З викладачами, що проходять конкурсний відбір укладають контракт строком на 1 рік
із завідувачами кафедр та директорами інститутів – 5 років. Також, ректор ЗВО має можливість одноразово з
викладачами, у яких підписаний контракт на 1 рік, укладати додаткову угоду на 2, 3, 4 роки. Дана практика існує у
ЗВО з цього навчального року. Зі слів начальника відділу кадрів додаткові договори вже були укладені із НПП. При
конкурсному відборі також береться до уваги рейтингова картка викладача. Також відділ моніторингу якості освіти,
ліцензування та акредитації перевіряє відповідність освіти та стажу роботи претендентів та аналізує інформацію про
рівень наукової та професійної активності НПП. Дану інформацію було підтверджено під час спілкування із
начальником відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації Левченко Н.М.

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

Роботодавці залучаються до організації та реалізації освітнього процесу шляхом: - Участі у групі забезпечення ОП
спеціальністю 126 – "Інформаційні системи та технології" (Сеньков О. В., начальник департаменту співпраці з
корпоративними клієнтами «Хуавей Україна», Овсянников Д., керівник відділу ІоТ «ДЕПС СОЛЮШЕНЗ»). -
Викладанні окремих ОК («Хмарні обчислення та хмарний сервіс Хуавей»). - Як бази практики для здобувачів. Всі
компанії-партнери мають договори про співпрацю або меморандуми. - Проведення сертифікованих курсів. Компанії
MikroTik, Huawei, Cisco активно залучаються до проведення сертифікованих програм до яких мають змогу
долучитись як здобувачі так і НПП. Дана діяльність підтверджена новими навчальними лабораторіями, які ЕГ мала
змогу оглянути під час відео-зустрічі. А також, наявністю сертифікованих тренерів із числа викладачів даної ОП.
Результати інтерв'ювання роботодавців надали змогу експертній групі пересвідчитись у їх тісній співпраці з
кафедрою. Роботодавці беруть активну участь у формуванні й удосконаленні ОП.

4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.
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Як зазначили під час фокус груп роботодавців, і здобувачі ВО, представники роботодавців залучаються до
проведення окремих тем лекційних і практичних занять на ОП, які проводять ворк-шопи, тренінги, бесіди. ОК
«Хмарні обчислення та хмарний сервіс Хуавей» викладається інженером компанії Kyivstar - Хоменчуком В.О.
Представник компанії «Ай Ті Джи», Заславський Ю., сертифікований тренер, проводить курси за програмою
MikroTik з видачею сертифікатів. Для здобувачів проводять відкриті лекції та майстер-класи. Уся інформація щодо
подій розміщується на сайті ЗВО у вкладці новини (http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-570-9721-predstavniki-
kompanii-global-logic-zustrilis-z-pershokursnikami_kafedra-inzhenerii-programnogo-zabezpechennya-avtomatizovanih-
sistem)

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

Згідно Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників ДУТ
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_67309652.pdf) метою підвищення кваліфікації науково-педагогічних та
педагогічних працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та
забезпечення якості освіти. Підвищення кваліфікації науково-педагогічними та педагогічними працівниками
здійснюється згідно з планом підвищення кваліфікації ЗВО на відповідний рік, на підставі перспективного плану
підвищення кваліфікації. Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна,
дистанційна, мережева, дуальна, на робочому місці, на виробництві.Основними видами підвищення кваліфікації є:
навчання за програмою підвищення кваліфікації; стажування; участь у семінарах, практикумах, тренінгах,
вебінарах, майстер-класах тощо. Викладачі кафедри систематично проходять підвищення кваліфікації у компаніях-
партнерах HUAWEI, MikroTik, Cisco. (Строчак К.П., Полоневич О.В., Жебка В.В.) а також в Центральному інституті
післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН (Строчак К.П., Полоневич О.В., Бондарчук
А.П., Жебка В.В.).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Під час фокус групи із НПП було встановлено, що в ЗВО наявна система матеріального та морального заохочення до
досконалості у викладанні. Її регламентує Статут університету (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_85467300.pdf),
Колективний договір (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1462_63527482.pdf) та Положенням про надання щорічної
грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1837_36433778.pdf.). Зокрема, здійснюється матеріальне стимулювання науково-
педагогічних працівників, що мають високі рейтингові показники за системою внутрішнього оцінювання, за
підготовку кадрів вищої кваліфікації. Моральні заохочення застосовуються за вагомі успіхи у науково-педагогічній
діяльності і передбачають нагородження такими видами: оголошення подяки ректора, грамота ректора, а також за
поданням адміністрації ДУТ на відзначення регіональними та відомчими відзнаками. Наявність матеріального
стимулювання розвитку викладацької майстерності та наукової роботи підтвердили учасники фокус-групи
викладачів під час інтерв’ю з експертною групою. ЕГ вважає, що в цілому ОП «Інформаційні системи і технології»
має відповідність підкритерію 6.6.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

На думку експертної групи сильними сторонами, у контексті Критерію 6 є: - викладачі кафедри отримали
міжнародні сертифікати про володіння англійською мовою на рівні В2. - активне залучення роботодавців як до
перегляду ОК та оновлення ОП, так і до здійснення безпосередньо навчального процесу на ОП; - матеріальне
стимулювання науково-педагогічних працівників, що мають високі рейтингові показники за системою внутрішнього
оцінювання. - добір НПП регулюється нормативно-правовою базою ЗВО. До процедури добору НПП долучається
відділ ліцензування та акредитації у перевірці кандидатур на заміщення вакантних посад.

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

У ДУТ існує рейтингова оцінка НПП. Викладачі, які займають перші позиції у рейтингу матеріально та морально
заохочуються адміністрацією ЗВО до подальшої продуктивної роботи. Проте, науково-педагогічні працівників, що
мають низькі рейтингові показники за системою внутрішнього оцінювання, а це переважно молоді науковці,
залишаються поза системою заохочень. ЕГ рекомендує розглянути можливість створення спеціальних пільгових
умов для таких НПП з метою стимулювання їх діяльності (направлення на стажування, компенсація витрат на
відрядження, погодження безоплатного проходження стажування за умов наявності таких договорів про співпрацю,
позачергова публікація наукових результатів у виданнях які видаються ЗВО. Серед НПП є низький рівень
закордонного стажування лише деякі викладачі (Строчак К.П., Миколайчук В.Р.) протягом останніх 5-ти років
приймали участь у програмах міжнародної академічної мобільності. Рекомендації: НПП долучитись до діючих
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програм міжнародної академічної мобільності. Адміністрації ЗВО сприяти участі НПП у даних проектах та
розширювати базу договір про академічну мобільність.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Академічна та професійна кваліфікації НПП забезпечують досягнення цілей ОП та ПРН. Конкурсний добір
викладачів є прозорим. Систематично відбувається залучення роботодавців до освітнього процесу, що підтверджує
їх зацікавленість у працевлаштуванні випускників ОП. ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності. ЕГ
констатує загальну відповідність Критерію 6 з недоліками, що не є суттєвими.

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.

Планування фінансових потреб та їх забезпечення регулюється планово-фінансовим відділом за погодженням із
керівником ЗВО. Можна вважати, що фінансові ресурси є достатніми, так як ДУТ має досить розвинуту
інфраструктуру (навчальні приміщення, комп’ютерні та спеціалізовані лабораторії, організаційно-методичний
центр новітніх технологій, редакційний відділ, бібліотеку, спортивний майданчик, тренажерну залу, їдальню, актову
залу, студентський центр, гуртожиток, медичний пункт, доступ до Інтернету та Wi-Fi, що сприяє забезпеченню
досягнення цілей), а також потужну матеріально-технічну базу, що дозволяє студентам набувати не лише
теоретичних, але і практичних навичок. В свою чергу керівництво університету сприяє до її оновлення. Для
реалізації ОП використовуються лабораторії кафедри: «Лабораторія Інтернет речей Vodafone», «Лабораторія
Робототехніки», «Академія інформаційно-комунікаційних технологій Huawei» які оснащені відповідним наочним
матеріалом та сучасним обладнанням, доступ до лабораторій здобувачі мають також і в позааудиторний час.
Бібліотека ЗВО налічує 166463 примірників. В Державному університеті телекомунікацій наявні науково періодні
видань категорії В, у яких на пільгових умовах мають змогу публікувати свої праці науково-педагогічні працівники
та здобувачі. Всі дисципліни забезпечені навчально-методичними матеріалами, що постійно оновлюються і
розміщуються в електронній бібліотеці http://surl.li/kgvd. В системі дистанційного навчання MOODLE розміщені
електронні навчально-методичні та інформаційні матеріали http://dn.dut.edu.ua, що дають можливість досягати
визначених програмою цілей та РН.

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.

Щороку проводять опитування здобувачів вищої освіти для визначення рівня потреб та інтересів
http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-
osvitnoi-diyalnosti. Вважаю, що після опитування здобувачів, відділом моніторингу проводиться плідна робота з
анкетами, так як в ДУТ постійно відбувається поліпшення ОП, а також покращення приміщень загального
користування студентів. Переглянувши результати опитування, ЕГ прийняла рішення, що здобувачі здебільшого
задоволені ОП та інфраструктурою в ДУТ. Викладачі та здобувачі мають доступ до інфраструктури та інформаційних
ресурсів. Викладачі та студенти мають змогу безкоштовно відвідувати тренажерний зал, який оснащений сучасними
спортивними об'єктами різноманітної направленості, безкоштовно користуватися мережею Інтернет та Wi-Fi, який
доступний по всій території Державного університету телекомунікацій. В ДУТ постійно проводиться робота по
покращенню приміщень для перебування студентів у позанавчальний час: введено в експлуатацію новий
студентський центр, в якому проводяться студентські конференції за участі партнерів кафедри, курси від
роботодавців, щорічно проходять виставки обладнання, що презентують роботодавці. В ДУТ поводиться
фінансування численних соціальних ініціатив – надання матеріальної допомоги, виплата соціальний стипендій,
поліпшення умов проживання у студентських гуртожитках.

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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В університеті значна увага приділяється забезпеченню безпечності освітнього середовища. Перед початком
навчального року з усіма студентами проводиться вступний інструктаж щодо: видів та джерел небезпеки у
навчальних приміщеннях, загальних правил поведінки під час освітнього процесу. На початок навчального семестру
заплановано кілька занять, на яких студентам будуть розповідати, як надати першу допомогу, будуть
ознайомлювати з Правилами пожежної безпеки. Також студентам надають інформацію відносно зменшення
можливості зараження інфекцією Covid 19, розповідають про переваги вакцинації. В осінньо-зимовий період
проводяться підвищені профілактичні заходи пов’язані з електробезпекою. У всіх аудиторіях ДУТ є вогнегасники,
розроблено і затверджено орієнтовний план евакуації студентів і працівників. Усі приміщення та умови для
навчання студентів відповідають діючим санітарним вимогам. З урахуванням карантинних обмежень на вході в
університет та в кожній аудиторії встановлено дезинфікуючий засіб, а під час перебування на території університету
учасники освітнього процесу повинні дотримуватися маскового режиму. З метою поліпшення психічного здоров'я
здобувачів в ДУТ створюють умови загальної доброзичливої атмосфери співробітництва та підтримки на кафедрі, в
інституті та в університеті. Можно вважати, що ці заходи є дієвими, так як за час реалізації ОП звернень щодо
проблем психічного здоров’я не було.

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

ДУТ створює і забезпечує механізми різнобічної освітньої та організаційної підтримки студентів у ході навчання, в
кожній академічній групі є куратор, який здійснює підтримку здобувачів з організаційно-виховних питань навчання
в університеті, проводить консультації та інформує про особливості освітнього процесу. Систематично проводяться
години куратора, на яких здобувачі можуть звернутися до куратора з проблемою або питанням, яке їх цікавить, у
разі конфліктних або складних ситуацій. Також здобувачі ОП мають можливість звернутися через електронний
ресурс http://surl.li/agzfm та залишити анонімне звернення, яке буде негайно розглянуте адміністрацією ДУТ.
Комунікація викладачів із здобувачами ОП здійснюється безпосередньо під час навчальних занять або консультацій.
В період встановлення карантину, здобувачів переводять на дистанційне навчання. Під час дистанційного навчання
здобувачі працюють в системі MOODLE, де розміщені електронні навчально-методичні та інформаційні матеріали
http://dn.dut.edu.ua. Комунікація з викладачами здійснюється, через програму Zoom, де здобувачі можуть задати
питання викладачу, яке їх цікавить. Також завдяки Zoom є можливість проводити години куратора дистанційно, що
дає можливість надавати підтримку здобувачам дистанційно. В ДУТ створено систему підтримки студентів у
працевлаштуванні та сприяння кар’єрному росту. В університеті навчаються студенти із пільгових категорій
населення: сироти, напівсироти, учасники АТО та їх діти, діти ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, діти із
багатодітних сімей тощо, яким університет надає активну підтримку у вигляді соціальних стипендій та інших видів
соціальною допомоги.

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

В ДТУ наявне інклюзивне освітнє середовище, а також розроблені Положення про інклюзивне навчання
http://surl.li/kgvy та Порядок супроводу (надання допомоги) особам із інвалідністю та інших маломобільних груп
населення в Університеті http://surl.li/kgwd. Наказом ректора закріплена відповідальна особа за супровід,
встановлено підйомні платформ для маломобільних груп і таблички біля аудиторій, що надруковані шрифтом
Брайля. Особи з особливими освітніми потребами, мають вільний доступ до лабораторій кафедри. Для осіб з
особливими освітніми потребами, під час вступу, в університеті створюються пільгові умови вступу. Їх участь у
конкурсному відборі передбачена Правилами прийому ЗВО. Зокрема, створення інклюзивного навчання для такої
категорії осіб в ДУТ передбачає індивідуальне навчання у формі індивідуального графіка в загальних групах.

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.

В університеті діє Кодекс Академічної доброчесності http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf, що
визначає політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними
домаганнями, дискримінацією та корупцією. Здобувачі Державного університету телекомунікацій знають про свої
права та обов’язки, ознайомлені з процедурою вирішення конфліктних ситуацій. У здобувачів ОП також є
можливість скористатися електронною скринькою довіри http://www.dut.edu.ua/ua/519-vnutrishnya-sistema-
zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti-sistemazabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-
diyalnosti для письмового звернення щодо вирішення конфліктної ситуації (у тому числі пов’язані із сексуальними
домаганнями, корупцією, дискримінацією). За отриманими результатами за період реалізації ОП випадків звернень
щодо вирішення конфліктної ситуації (у тому числі пов’язані із сексуальними домаганнями, корупцією,
дискримінацією) зафіксовано не було.
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Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

До сильних сторін ОП «Інформаційні системи та технології» належать: 1) В Державному університеті
телекомунікацій проводиться постійна робота над поліпшенням матеріально-технічної бази; 2) Університет має
розвинуту інфраструктуру та наявність інклюзивного освітнього середовища; 3) Наявність у ЗВО наукових
періодичних видань категорії В, у яких на пільгових умовах мають змогу публікувати свої праці науково-педагогічні
працівники та здобувачі; 4) Створено відділ соціальних та навчальних питань, для виявлення та належного
врахування потреб та інтересів студентів; 5) Здобувачі мають вільний та безоплатний доступ до навчальних
лабораторій, тренажерного залу, бібліотеки.

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

Пропонується розглянути можливість створення служби психологічної підтримки для здобувачів та викладачів, так
як в сучасному світі все частіше здобувачі та викладачі піддаються постійним стресам, що призводять їх до емоційної
нестабільності. Робота психологічної служби повинна бути направлена на психологічний розвиток та психологічне
благополуччя здобувачів та викладачів. ЕГ радить університету створити студентську профспілкову організацію, за
допомогою якої студенти зможуть захищати свої соціально-економічні права та інтереси, вони зможуть отримати
знижку на проїзд у транспорті, а також отримувати безкоштовні білети до театру, кіно тощо.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОП «Інформаційні системи та технології» у ДУТ та освітнє середовище і матеріальні ресурси відповідають повною
мірою критерію 7 та окремим його підкритеріям. Підтверджується це розвинутою інфраструктурою, наявність
інклюзивного освітнього середовища, потужною матеріально-технічною базою. Наявністю у ЗВО наукових
періодичних видань категорії В. Значних недоліків у контексті критерію 7 не виявлено. Запропоновано
рекомендації, щодо покращення у контексті критерію 7.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Розробка, затвердження, моніторинг і оновлення ОП починаючи з 2020 р. реалізуються згідно з Положенням про
освітні програми у Державному університеті телекомунікацій, затвердженого на засіданні Вченої ради від
20.08.2020 р. протокол №1 http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_31361833.pdf та Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості освіти Державного університету телекомунікацій (розділ 4),
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34626509.pdf. Дані Положення уніфікують процедури щодо розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП для всіх спеціальностей університету. В ОП відбулись такі
зміни: по-перше, здобувачі можуть обрати вибіркові дисципліни, не лише інститутські, а і загальноуніверситетські,
вибір здійснюється довільно, а не лише в межах блоку, де одна освітня компонента вибиралась з двох
запропонованих, що обмежувало формування індивідуальності. По-друге, з ОП усунули цикл вибіркових освітніх
компонентів та створили єдиний каталог вибіркових дисциплін на сайті ДУТ, це вмотивовано тим, що так здобувачі
можуть формувати індивідуальну освітню траєкторію. Це ще раз підтверджує студентоцентричний та індивідуально-
особистісний підхід в ДУТ.

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.
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Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до процесу
періодичного перегляду освітньої програми. Здобувачі приймають участь у роботі Вчених рад інституту та
університету, раз на півроку серед здобувачів проводять анкетування про рівень їхньої задоволеності змістом
навчальних дисциплін http://surl.li/agrdi. Працівниками ЗВО опрацьовуються зібрані результати анкетування, після
опрацювання, результати обговорюються на засіданнях кафедри, Вченої ради інституту та університету. Після
обговорень було прийнято рішення про зміну ОНП, було включено до дисципліни «Машинне навчання та обробка
даних в ІоТ» можливість отримання сертифікатів, які будуть підтверджувати здобуті студентами компетентності,
партнера університету компанії Cisco «IoT Fundamentals: Big Data & Analytics». З урахуванням результатів
анкетування були враховані пропозиції здобувачів, а саме: на прохання представників групи ІСД-51, в освітню
компоненту «Машинне навчання та обробка даних в ІоТ» було додано тему: «Механізм уваги в нейронних
мережах», у зв’язку з підвищенням актуальності вирішення задач обробки природної мови. Анкети для щорічного
опитування розробляються відділом моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації за участі соціологів та
студентів. Результати анкетування http://surl.li/kfdq дають інформацію про пріоритети студентів щодо застосованих
викладачами методів та форм викладання ОК, рівня підготовки викладачів, режиму навчання, проявів корупції.

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

Для забезпечення якості освітньої програми, ДУТ співпрацює з такими компаніями: ТОВ "ДЕПС СОЛЮШЕНЗ",
Cisco «IoT Fundamentals: Big Data & Analytics», “Центр біснес-технологій”, Pipl, Ес Енд Бі Систем, Vodafone, Deps
Solutions, Huawei. Компанії партнери дають можливість на проходження практики; стажування; проведення
семінарів; майстер-класів; працевлаштування випускників; участь у конференціях; виставках; надання програмно-
апаратних комплексів; сертифікація; дуальна освіта (договір на стадії підписання з компанією Huawei); іменних
стипендій (договір на стадії підписання з компанією Huawei)). Також роботодавці безпосередньо залучені до
процесу періодичного перегляду ОП. Наприклад, із врахуванням пропозиції компанії ТОВ "ДЕПС СОЛЮШЕНЗ"
(код ЄДРПОУ 40048577) http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2098_13825888.pdf, було впроваджено в дисципліну
"Протоколи та стандарти в ІоТ" вивчення технології LoraWAN, її мережної архітектури, класів кінцевих пристроїв,
рівнів криптографії. Від академічної спільноти (доктора технічних наук, доцента, Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», професора кафедри
автоматизації проектування енергетичних процесів і систем) та за сумісництвом роботодавця компанії «Центр
бізнес-технологій» Шушури О.М., при перегляді ОП, в рамках ОК «Аналіз бізнес-процесів в інформаційних
системах» було запропоновано розглянути тему: "Міжпроцесорна взаємодія в BPMN", яку втілено в силабус ОК.

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

Відслідкувати кар'єрний шлях випускників поки що не було можливості, так як випуску за даною освітньою
програмою ще не було. Але коли здобувачі подавали документи до вступу на магістратуру, вони заповнювали заяву
на дипломну роботу, в якій була графа з інформацією про місце роботи та посаду яку здобувач займає на даний
момент. Працевлаштування випускників можете бути здійснене через деканат та випускову кафедру, які мають
перелік баз практик та угоди з підприємствами, які приймають на практику студентів з можливістю подальшого
працевлаштування.Також ДУТ організовує зустрічі студентів та роботодавців, на яких обговорюються питання
працевлаштування з майбутніми роботодавцями. Так, одним з прикладів є проведення на кафедрі лекції-
презентації на тему: "Розумний будинок і технології IoT" від випускника університету Олега Бордіяна, який є
засновником ІТ компанії Pipl.ua, що є потенційним роботодавцем та партнером кафедри
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-570-6525-na-kafedri-informaciynih-sistem-ta-tehnologiy-vidbulasya-vidkrita-lekciya.
Саме проведення таких заходів сприяє зацікавленості студентів в майбутній професії. Залучення до перегляду ОП
роботодавців, позитивно впливає на оновлення та внесення змін до ОНП, так як у здобувачів з'являється можливість
вивчати дисципліни, знання з яких на даний момент та для подальшого працевлаштування є актуальними.

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

За час існування ОНП істотних недоліків не виявлено, так як ОНП періодично переглядається за участі здобувачів та
компаній-партнерів. Також для виявлення недоліків щороку в освітній діяльності ДУТ здійснюється анкетування
здобувачів вищої освіти http://surl.li/aftbg, яке проводиться відділом моніторингу якості освіти, ліцензування та
акредитації, це дає можливість адекватного реагування на недоліки. За результатами опитування найвищий рівень
задоволеності здобувачів вищої освіти (за 5-ти бальною шкалою) виявлено: соціальною підтримкою – 4,88; дещо
нижчий освітньою – 4,7; організаційною – 4,65 та інформаційно-консультативною підтримкою – 4,56. В цілому
рівень задоволення цією підтримкою знаходиться на достатньо високому рівні. Також окрема увага приділяється
питанням по організації навчального процесу, а саме: доступність інформаційних ресурсів, розклад занять, робота
підрозділів університету, проявам корупції.
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6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми.

Освітня програма другого (магістерського) рівня спеціальності 126 “Інформаційні системи та технології”
акредитується вперше. До уваги брали зауваження з акредитацій суміжних спеціальностей. Недоліки, які мала
суміжна спеціальність, були враховані та недопущенні. Під час перегляду та оновлення ОП усі зауваження,
рекомендації і побажання від роботодавців, здобувачів ВО, академічної спільноти та інших стейкхолдерів були
враховані як у частині компетентностей, так і у формулюванні програмних результатів навчання, також було
оновлено деякі освітні компоненти відповідно до вимог та зауважень зацікавлених сторін. Моніторинг
задоволеності здобувачами вищої освіти ОП виявив достатній рівень їхньої задоволеності у контексті освітніх
компонентів. Зауважень та недоліків до ОП не було виявлено.

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

Учасники академічної спільноти залучені до внутрішнього забезпечення якості освітньої програми відповідно до
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти ДУТ. Також академічна спільнота бере
участь: у здійсненні моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; оцінюванні освітньої та науково-
технічної діяльності кафедри і інституту з використанням системи рейтингового оцінювання діяльності науково-
педагогічних працівників; дотримується норма академічної доброчесності та запобігає проявам академічного
плагіату. За спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології магістерські дипломні роботи проходять
перевірку на антиплагіат. В Державному університеті телекомунікацій є можливість перевірити на антиплагіат 1000
робіт безкоштовно. 10 % від загальної кількості магістерських дипломних робіт, проходять перевірку на антиплагіат,
які вибираються випадковим чином. До захисту магістерської дипломної роботи допускаються роботи, які мають 60-
80% унікальності тексту.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

До сильних сторін ОП «Інформаційні системи та технології» можна віднести залучення здобувачів та стейкхолдерів
до процесу періодичного перегляду та вдосконалення освітньої програми, що орієнтована на отримання знань, які
стануть в нагоді при працевлаштуванні до компаній-партнерів Державного університету телекомунікацій. Також
експертна група вважає, що однією з сильних сторін ОП «Інформаційні системи та технології» є те, що серед
здобувачів проводять анкетування, що дає можливість адекватно реагувати на недоліки в ОП та виправляти їх.

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

Експертна група рекомендує встановити чітку процедуру участі в аналізі ОП всіх зацікавлених сторін, так як ОП
надсилається на корпоративні пошти роботодавцям, де вони з нею ознайомлюються, на думку експертів було б
зручно створити єдиний шлях до ОП на сайті, де б стейкхолдери могли вносити свої зміни до ОП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОП «Інформаційні системи та технології» відповідає критерію 8 за всіма його підкритеріями. Експертною групою
перевірено посилання на проведення анкетування серед здобувачів. ЕГ впевнилась, що перейшовши за даним
посиланням, можна побачити інформацію про пріоритети студентів щодо застосованих викладачами методів та
форм викладання ОК, а також рівень задоволеності здобувачів змістом навчальних дисциплін.
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Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Здобувачі Державного університету телекомунікацій ознайомленні з своїми правами та обов'язками, вони знають
процедури, що регулюють права та обов'язки всіх учасників освітнього процесу прописані в Статуті ДУТ,
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_85467300.pdf; в Положені про організацію освітнього процесу в ДУТ
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf, затвердженого рішенням вченої ради ДУТ (протокол від
31.05.2021р. № 19), Колективним договором ДУТ, Кодексом академічної доброчесності ДУТ зі змінами,
затвердженими Вченою радою протокол від 25.05.2020 р. № 18 http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf,
Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності ДУТ
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34626509.pdf. Здобувачі знають, що дані документи є доступними і
розміщеними на сайті університету.

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.

З метою отримання зауважень та пропозицій заінтересованих сторін ДУТ оприлюднює на своєму офіційному веб-
сайті відповідний проект у відкритому доступі http://www.dut.edu.ua/ua/2098-publichne-obgovorennya-osvitno-
profesiynih-program-kafedra-inzhenerii-programnogo-zabezpechennya-avtomatizovanih-sistem.

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.

Точна і достовірна інформація про освітню програму Державного університету телекомунікацій є у відкритому
доступі у розділі кафедри Інформаційних систем та технологій «Освітньо- професійні програми»,
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1830_56377974.pdf. ОП є достовірною, містить цілі ОП, які направлені на
формування та розвиток компетентностей, щодо розвитку і підготовки кадрів для наукової та педагогічної роботи,
програмні результати навчання, інформацію про придатність випускників до працевлаштування та подальшого
навчання, інформацію про викладання та оцінювання, а також про ресурсне забезпечення реалізації програми.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

В Державному університеті телекомунікацій відповідально підійшли до розроблення нормативних документів, що
регулюють права та обов'язки між усіма учасниками освітнього процесу. Також відбувається постійна комунікація з
стейкхолдерами, через відповідний проект, в якому зацікавлені сторони (стейкхолдери) можуть залишити
зауваження та пропозиції відносно ОП.

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

Недоліки по критерію 9 виявлені не були. Дані коректні та відповідають дійсності. Рекомендується випусковій
кафедрі оприлюднити на сайті інформацію відносно гуртків, для більшого заохочення здобувачів до участі у їх
роботі.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.
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ОП та освітня діяльність за цією програмою повною мірою відповідають критерію 9 та його усім підкритеріям. В ДУТ
визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу,
вони є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується
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Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні
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***

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

Тригуба Анатолій Миколайович

Члени експертної групи

Крестьянполь Любов Юріївна

Мірошниченко Неля Сергіївна
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