
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Державний університет телекомунікацій

Освітня програма 31497 Інформаційні системи та технології

Рівень вищої освіти Бакалавр

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 31497

Назва ОП Інформаційні системи та технології

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Cпеціальність 126 Інформаційні системи та технології

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Хорошевська Ірина Олександрівна, Надь Габріелла Олександрівна,
Завгородній Андрій Володимирович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 22.02.2021 р. – 24.02.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2092_99619746.pdf

Програма візиту експертної групи http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2092_47319196.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

Загальні враження про освітню програму та освітній процес є позитивними. ОП є актуальною, відповідає передовим
тенденціям розвитку IT-галузі. Цілі ОП та ПРН, передбачені освітніми компонентами програми, повністю
забезпечують досягнення основних цілей та відбивають тенденції ринку праці. Стейкхолдери займають активну
позицію у формуванні змісту освітньої діяльності на програмі. ОП має широке практично-орієнтоване спрямування,
матеріально-технічна база повністю забезпечує реалізацію ПРН. Здобувачі отримують професійні компетентності,
виконуючи лабораторні та практичні завдання на реальному обладнанні, проходять практики в провідних
компаніях IT-галузі, отримують сертифікати міжнародного зразка від MikroTik, Cisco та ін. Викладання на ОП
здійснюється викладачами, що вже є сертифікованими тренерами компаній Huawei, Cisco, MikroTik. Гарант
демонструє свою обізнаність у всіх питання щодо забезпечення якості освітнього процесу, все аргументовано та
коректно пояснює, реакція на зауваження експертної групи позитивна. НПП та студенти знаються на принципах
академічної доброчесності та дотримуються їх в рамках освітнього процесу. На думку експертної групи, підстави для
прийняття рішення про відмову в акредитації ОП «Інформаційні системи та технології» – відсутні, оскільки, в
поданих документах для акредитації не виявлено недостовірних відомостей. Експертна група розпочала свою роботу
своєчасно та приступила до виконання своїх обов’язків згідно узгодженої «Програми візиту». Адміністрація ЗВО та
Гарант ОП сприяли організації роботи експертної групи. Крім цього під час експертизи виявлено, що освітній
процес здійснюється згідно ОП.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Сильними сторонами ОП є: врахування досвіду подібних ОП іноземних закладів-партнерів, на прикладі California
Polytechnic State University та San Jose State University при формулюванні цілей та визначенні програмних
результатів ОП; при перегляді та оновленні освітніх компонентів і програмних результатів навчання враховано
аналіз існуючих аналогічних ОП вітчизняних ЗВО: КНУ ім. Тараса Шевченка, Національний університет «КПІ» ім.
Сікорського, Національний університет «Львівська політехніка»; активна робота по залученню та співпраці зі
стейкхолдерами щодо формування та удосконалення ОП «Інформаційні системи та технології»; активне залучення
роботодавців до процесів модифікації та оновлення ОП, ведення навчальних занять; великий вибір ІТ-компаній для
проходження практик, а саме Binotel, «Квант-Радіолокація», Антимонопольний комітет України, Kyivstar, Vodafone,
Ес Енд Бі Сістем, Pipl, Huawei, Ай Ті Джи, співпраця з якими задокументована відповідними укладеними
договорами; виконання здобувачами практично-орієнтованих завдань на апаратно-програмному комплексі Arduino,
використання системи “Розумний будинок” виробників Ajax та Orvibo та ін. професійного обладнання; відкриття
Академії MikroTik; активна діяльність наукового гуртка “Інтернет речей” у розрізі виконання практичної реалізації
розробок на основі Arduino; наявність у ЗВО розгорнутої системи дистанційного навчання на платформі Moodle, що
сприяє підвищенню ефективності навчання здобувачів; наявність в навчальному плані достатньої кількості
дисциплін вільного вибору, які мають прикладний характер; правила прийому на навчання за даною ОП є чіткими
та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті Університету;
наявність силабусів у вільному on-line доступі (силабуси мають гарну структуру з показом місця НД в навчальному
процесі та її змістовного навантаження); прозорий та відкритий процес подання форм контрольних заходів та
критеріїв оцінювання здобувачів за ОК навчального процесу; здобувачі обізнані в тому, що таке плагіат та як
відбувається процес перевірки робіт на плагіат; наявність методичних матеріалів для забезпечення процесу
розробки здобувачами кваліфікаційних робіт та здійснення їх захисту; підписані всіма учасниками освітнього
процесу декларації академічної доброчесності; органи студентського самоврядування беруть активну участь у
контролі якості навчального процесу; визначено чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та
обов‘язки всіх учасників освітнього процесу та є доступними для них під час реалізації ОП; структура сайту є
зрозумілою, працює вбудована функція пошуку інформації за запитами. Крім цього, на сайті функціонує добре
наповнена та налаштована база електронної бібліотеки, яка знаходиться у вільному доступі. Позитивною практикою
ОП є можливість надання сертифікатів викладачам від партнерів-роботодавців. Отримання сертифікатів
здобувачам ВО надає можливість їх подальшого працевлаштування в цих компаніях-партнерах.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Слабкими сторонами ОП є: відсутність можливості гостьового доступу до контенту за всіма навчальними
дисциплінами, розміщеними на Інтернет-платформі дистанційного навчання Moodle; відсутність інформації про
затвердження в силабусах навчальних дисциплін; низький рівень обізнаності здобувачів щодо чіткої процедури
визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти або у неформальній освіті; відсутність практики
використання дуальної освіти за час реалізації ОП; акцентування у відомостях самооцінювання на одному
науковому гуртку “Інтернет речей”, хоча їх на кафедрі було три; не показана документально періодичність оновлень
ОП за декілька років (враховуючи, що перший набір був у 2017 році, показ такої динаміки оновлення ОП є
доцільним); відсутність підтверджуючих документів у вигляді друкованих довідок, сертифікатів тощо або
електронних документів з КЕП для підтвердженням включення НПП до професійного об’єднання за спеціальністю
“ІТ-асоціація ISOC”; низький рівень поінформованості здобувачів щодо змісту та переваг, які надає академічна
мобільність та реалізація програм подвійного диплому для здобувачів ВО. ЕГ рекомендує налагодити співпрацю з
іншими вітчизняними та закордонними закладами освіти з питань академічної мобільності як здобувачів вищої
освіти, так і науково-педагогічних працівників, створення StartUp, участі у міжнародних наукових конкурсах тощо.
Також, до слабких сторін віднесено: необхідність уточнення в силабусах деяких назв видів навчальної роботи
здобувачів, що оцінюються викладачем; наявність за деякими дисциплінами циклу професійної підготовки у
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викладачів застарілих публікацій; здобувачі не мають чіткого уявлення, які саме параметри та їх комбінації вони
повинні встановлювати в програмах при самоперевірці робіт на плагіат, щоб забезпечити відповідність отриманого
результату при самоперевірці роботи з результатом перевірки цієї ж роботи відповідним відділом; не охоплена
психологічна сторона, як важливий елемент, що виникає та повинен бути врахований в механізмі врегулювання
конфліктних ситуацій для психологічної підтримки здобувачів; низька залученість студентів до виконання науково-
дослідних робіт на замовлення компаній та фірм-партнерів кафедри. Крім цього ЕГ рекомендує активніше залучати
студентське самоврядування до проектування, реалізації та періодичного перегляду освітніх програм, та проводити
зустрічі зі студентською радою частіше.

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.

Основним документом, що визначає стратегію та місію ЗВО є «Стратегія розвитку Державного університету
телекомунікацій на 2020-2025 рр.» який затверджено Вченою радою університету (протокол №11, від 23 грудня
2019 року) та опубліковано у відкритому доступі http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_11377077.pdf. Цілі ОП
“Інформаційні системи та технології” визначені в контексті місії та стратегії розвитку Державного університету
телекомунікацій у якій вказано: “...Навчання студентів практично тому, чому потрібно і як потрібно, на основі
сучасних досягнень науки на обладнані останнього покоління з урахуванням компетенцій наших партнерів-
роботодавців. Значне підвищення конкурентоспроможності на ринку надання освітніх послуг серед інших закладів
вищої освіти галузі телекомунікаційних та інформаційних технологій, що сприятиме зростанню рейтингу
Університету та збільшенню кількості студентів, які бажають отримати якісну та сучасну освіту саме в нашому
Університеті. Надання високоякісної освіти, формування у студентів здатності до креативного мислення, творчого
підходу до вирішення складних практичних науково-технічних завдань, вивчення на високому рівні іноземних мов,
що стане запорукою обов’язкового працевлаштування випускників Університету на першу високооплачувану посаду
в провідних вітчизняних та світових компаніях...” Отже цілі ОП “Інформаційні системи та технології” відповідають
місії та стратегії розвитку університету, оскільки, забезпечуючи підготовку кваліфікованих фахівців за даною ОП,
університет сприяє розвитку інноваційно-наукового потенціалу, формує конкурентоспроможного працівника для
високотехнологічного та інноваційного розвитку держави, створює умови для навчання, самореалізації творчого
розвитку особистості.

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

Під час зустрічей з різними групами стейкхолдерів (здобувачі, академічна спільнота, роботодавці) було обговорено
питання задоволеності освітнім процесом та залучення їх до формування/перегляду ОП. В результаті цих зустрічей
було з’ясовано, що: 1. Вплив здобувачів на якість ОП здійснюється через роботу студентського самоврядування,
самих студентів і молодих вчених та під час аудиторних занять шляхом надання пропозицій щодо вдосконалення
ОП викладачам та Вченій раді університету. До робочих груп під час оновлення та перегляду ОП залучаються
здобувачі вищої освіти даної ОП. Проводилося опитування здобувачів освіти даної спеціальності
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-570-8722-uvagaopituvannya-onovlennya-zmistu-disciplin_kafedra-informaciynih-
sistem-ta-tehnologiy внаслідок чого, кафедра отримала пропозиції, які після аналізу та обговорень були включені до
нової редакції ОП. http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-570-8781-uvaga-onovlennya-robochih-program-ist_kafedra-
informaciynih-sistem-tatehnologiy Оскільки акредитація цієї освітньої програми є первинною і випуску ще не було, то
враховувались інтереси і пропозиції здобувачів вищої освіти які щє навчаються за програмою. 2. Роботодавці
залучаються до обговорення як ОП в цілому, так і до наповненості освітніх компонентів. Рекомендації учасників
спільних засідань стосовно наповнення програми враховуються під час оновлення робочих навчальних планів
освітніх компонент, навчальних планів чи ОП. При перегляді і оновленні ОП рецензентами стали компанія
Vodafone та Центр Бізнес-Технологій, що брали участь в обговоренні ОП, а також під час обговорення внесли свої
пропозиції по доповненню тем окремих дисциплін. 3. Впродовж зустрічей з НПП та Гарантом данної ОП було
з’ясовано, що також розглядалися пропозиції академічної спільноти, які здійснюють підготовку здобувачів за
аналогічною спеціальністю, а саме: Національного університету ім. Т.Г.Шевченка, Національного авіаційного
університету, НТУ «КПІ», СТЕМ-центру «Сократ».
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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.

Дана ОП включає в себе НД, що відображають сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій, зокрема
пов’язані з вивченням основ робототехніки та Інтернету речей, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності
випускників на ринку праці. Про тенденції розвитку спеціальності свідчить потреба ринку праці у такого рівня
кваліфікації, збільшення попиту серед здобувачів вищої освіти, про що також свідчать опитування
http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultatiopituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-
diyalnosti. Також на сайті університету представлена статистика рейтингу мов, систем і технологій програмування на
ринку праці сформованих експертами та роботодавцями https://dou.ua/lenta/articles/language-rating-jan-2019/,
наведено рейтинг найбільш використовуваних мов програмування в такому порядку: Java, JavaScript, PHP, C#,
Python, C++. Опанування цих мов передбачено у НД циклу професійної підготовки. При формулюванні цілей та
програмних результатів навчання ОП прийнято до уваги досвід підготовки здобувачів вищої освіти за аналогічною
спеціальністю в інших ЗВО України (КНУ ім. Тараса Шевченка, Національний університет «КПІ» ім. Сікорського,
Національний університет «Львівська політехніка»). Враховано досвід іноземних програм, які мають освітньо-
професійну орієнтацію в галузі інформаційних технологій, а саме: California Polytechnic State University та San Jose
State University.
http://catalog.calpoly.edu/collegesandprograms/collegeofengineering/computersciencesoftwareengineering/bscomputersci
ence/. Згідно моніторингу рейтингів мов, систем і технологій програмування на ринку праці сформованих
експертами та роботодавцями https://dou.ua/lenta/articles/language-rating-jan-2019/ у даній ОП передбачено
опанування цих мов у дисциплінах “Прикладне програмування Java”, “Програмування С++”. “Програмування
мобільних пристроїв”. Стандарт вищої освіти України зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології
визначає набуття фахової компетентності «Здатність до проектування, розробки, налагодження та вдосконалення
системного, комунікаційного та програмно-апаратного забезпечення інформаційних систем та технологій, Інтернету
речей (ІоТ), комп’ютерно-інтегрованих систем та системної мережної структури, управління ними», що знаходить
своє відображення у набутті таких програмних результатів навчання, як: ПР5, ПР7, ПР12, при вивчені освітніх
компонентів ОПІСТ: «Технології Інтернет речей», «Моделювання IoT», «Моделювання IoT advance». А вивчення
таких освітніх компонентів програми, як «Іноземна мова», «Ділові комунікації», «Групова динаміка і комунікації»
розвиває «softskills», наприклад, для досягнення таких програмних результатів ПР10 ОПІСТ, що відповідає набуття
загальних компетентностей стандарту. Таким чином, можна констатувати, що діюча ОП ІСТ повністю відповідає
вимогам стандарту. Отже цілі ОП та ПРН, передбачені освітніми компонентами програми забезпечують досягнення
основних цілей та відбивають тенденції ринку праці.

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.

ОП “Інформаційні системи та технології” розроблено на основі стандарту вищої освіти за спеціальністю 126
«Інформаційні системи та технології» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом
МОН України № 1380 від 12.12.2018 р. Досягнення результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» за першим (бакалаврським) рівнем забезпечується змістом,
структурою і логічною послідовністю освітніх компонентів, а також формами та методами освітнього процесу. В ОП
розроблено структурно-логічну схему освітніх компонентів, матрицю відповідності програмних компетентностей
обов’язковим компонентам освітньої програми, матрицю забезпечення програмних результатів навчання (ПР)
відповідними обов’язковими компонентами освітньої програми. Вивчення таких освітніх компонентів програми, як
«Іноземна мова», «Ділові комунікації», «Групова динаміка і комунікації» розвиває «softskills», наприклад, для
досягнення таких програмних результатів ПР10 ОП ІСТ, що відповідає набуття загальних компетентностей
стандарту. Розвиток «hardskills» у студентів відбувається набуттям фахової компетентності «Здатність до
проектування, розробки, налагодження та вдосконалення системного, комунікаційного та програмно-апаратного
забезпечення інформаційних систем та технологій, Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-інтегрованих систем та
системної мережної структури, управління ними», що знаходить своє відображення у набутті таких програмних
результатів навчання, як: ПР5, ПР7, ПР12, при вивчені освітніх компонентів ОП ІСТ: «Технології Інтернет речей»,
«Моделювання IoT», «Моделювання IoT advance». Таким чином, ЕГ констатувала, що діюча ОП ІСТ повністю
відповідає вимогам стандарту.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

На думку експертної групи сильними сторонами, у контексті Критерію 1 є: - проводиться активна робота по
залученню та співпраці усіх стейкхолдерів, щодо формування та удосконалення ОП «Інформаційні системи та
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технології»; - при формулюванні цілей та визначенні програмних результатів освітньої програми було враховано
досвід подібних освітніх програм іноземних закладів-партнерів, на прикладі California Polytechnic State University та
San Jose State University; - при перегляді та оновленні освітніх компонентів і програмних результатів навчання було
враховано аналіз існуючих аналогічних ОП вітчизняних ЗВО: КНУ ім. Тараса Шевченка, Національний університет
«КПІ» ім. Сікорського, Національний університет «Львівська політехніка»; - цілі ОП та ПРН, передбачені освітніми
компонентами програми повністю забезпечують досягнення основних цілей та відбивають тенденції ринку праці.

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

Надані ЗВО силабуси навчальних дисциплін не містять інформації про затвердження. У відомостях про
самооцінювання подано шифри освітніх компонент, які не зазначені в самій ОП та не відповідають матриці
відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми, а саме на сторінці 6 Відомостей про
самооцінювання ОП: “...Опанування цих мов передбачено у дисциплінах ОК2.03; ОК2.06; ОК2.09; ОК2.12. ...”

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Цілі ОП “Інформаційні системи та технології” відповідають місії та стратегії розвитку університету, оскільки,
забезпечуючи підготовку кваліфікованих фахівців за даною ОП. Університет сприяє розвитку інноваційно-
наукового потенціалу, формує конкурентоспроможного працівника для високотехнологічного та інноваційного
розвитку держави, створює умови для навчання, самореалізації творчого розвитку особистості. При формулюванні
цілей та програмних результатів навчання ОП враховано досвід аналогічних ОП вітчизняних та закордонних
університетів. На думку ЕГ необхідно ретельніше підходити до уніфікованості шифрів дисциплін, за всіма
документами акредитаційної справи.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).

Обсяг ОП "Інформаційні системи та технології" становить 240 кредитів (з них 60 кредитів відводиться на
дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти) та відповідає за змістом першому (бакалаврському) рівню вищої.
Дана ОП розроблена у відповідності до вимог стандарту вищої освіти України: перший(бакалаврський) рівень,
галузь знань 12 − Інформаційні технології, спеціальність 126− Інформаційні системи та технології.

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.

ОП структурована коректно. Вона містить два цикли (загальної та професійної) підготовки та дисципліни вільного
вибору (12 дисциплін по 5 кредитів кожна). Дисципліни пов'язані у структурно-логічній схемі ОП, подані за
семестрами. Чітко прослідковується взаємозв’язок дисциплін та послідовність їх викладання. Всі вибіркові
дисципліни (назва, семестр, кількість кредитів та силабус) наведені на сайті ЗВО (http://www.dut.edu.ua/ua/2080-
katalog-osvitnih-komponentiv-vilnogo-viboru-studentami-navchannya). На прохання ЕГ, в якості підтвердження,
Гарант надала документ щодо вибору варіативної складової для 3 курсу 5 семестру - індивідуальні навчальні плани
здобувачів. Кількість дисциплін вибіркової складової в індивідуальних планах здобувачів співпадає з кількістю,
поданою в ОП. Що підтверджує відповідність реального процесу вибору тому, що закладний в структурно-логічній
схемі ОП. Досягнення програмних результатів навчання забезпечується обов'язковими освітніми компонентами, що
відображено у матриці відповідності. У цілому, вибір та послідовність вивчення обов’язкових компонент освітньої
програми є обґрунтованими і дозволяють досягти заявлених цілей і програмних результатів навчання.
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3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

Зміст ОП відповідає визначеній стандартом вищої освіти предметній області. Теоретичний зміст предметної області
забезпечують освітні компоненти ОП: Основи інформаційних технологій, Архітектура інформаційних систем,
Системи розподілу інформації, Теорія інформаційних процесів та систем. Методи, методики та технології, якими
повинен володіти здобувач для застосування на практиці вивчаються в межах наступних освітніх компонент:
Прикладні алгоритми та структура даних, Організація баз даних та знань, Захист інформації в інформаційно-
комунікаційних системах, Моделювання даних. Інструменти та обладнання, що використовуються у практичній
діяльності вивчаються в дисциплінах: Програмування С++, Технології Інтернет речей, Моделювання IoT,
Робототехніка, Управління ІТ-проектами. В результаті аналізу компонент ОП, можна зробити висновок, що
здобувачі вищої освіти засвоюють сучасні методи та технології створення сучасних інформаційних систем та
технологій.

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

Структура ОП передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів, зокрема через
індивідуальний вибір навчальних дисциплін. Забезпечення можливості формування індивідуальної освітньої
траєкторії здобувачів вищої освіти регламентується через такі процедури: самостійне обрання вибіркових
компонентів ОП; створення індивідуального навчального плану здобувача; гнучка організація навчання через різні
форми: денна, заочна. Обсяг освітніх компонент за вибором становить не менше 25% (60 кредитів) загального
обсягу відповідної ОП, що підтверджується навчальними планами денної та заочної форм навчання за ОП.
Формування індивідуальної освітньої траєкторії регламентується Положенням про формування ІОТ здобувачів
вищої освіти у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_96193022.pdf, Положенням про організацію освітнього
процесу в ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf, Положенням про порядок організації права на
академічну мобільність http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.pdf, Положенням про порядок та умови
обрання студентами вибіркових дисциплін у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_48465246.pdf. Розподіл
навчального навантаження на семестр не перевищує 30 кредитів ЄКТС (підтверджується робочим навчальним
планом, наданим Гарантом). На думку ЕГ структура освітньої програми загалом передбачає можливість для
формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір навчальних дисциплін
студентами.

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

Практична підготовка здобувачів за ОП здійснюється шляхом проходження ними трьох видів практик: ознайомча
практика у розмірі 3 кредити, виробнича практика та переддипломна практика у розмірах по 6 кредитів.
Проходження практики регламентовано Положенням про проведення практики в ДУТі
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_62327642.pdf. Всі види практик є освітніми компонентами освітньої
програми, які є обов'язковими компонентами практичної підготовки та дозволяють сформувати у здобувачів фахові
компетентності. Зміст практик у цілому відповідає тенденціям розвитку ринку праці та очікуванням стейкхолдерів,
а також дозволяє досягти заявлені у ОП, за цією компонентою, програмних результатів навчання. Партнери-
роботадавці надають можливість для проходження здобувачами практик (бази практики наведені на сайті
http://www.dut.edu.ua/ua/890-partneri-kafedri-kafedra-informaciynih-sistem-ta-tehnologiy). Вони активно керують
практиками, надають професійне обладнання (комплекси, системи, тощо) для виконання здобувачами практично-
орієнтованих завдань в спеціалізованих лабораторіях ЗВО. Як зазначив на зустрічі з роботодавцями Юрій
Анатолійович Заславський (компанія “Ай Ті Джи”), він є керівником практики та засновником в ЗВО Академії
MikroTik для роботи здобувачів на професійному мережевому обладнанні. Запустили базовий курс з мережевих
технологій, що надає право студентам проходити міжнародну сертифікацію та отримання сертифіката І-го ступеня,
який дозволяє проходити подальше навчання на інженерних курсах та отримувати міжнародні сертифікати.
Результати опитування здобувачів наведені на сайті ЗВО (результати опитувань студентів на тему “Якість
викладання очима студентів” - http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya-
-yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti). Під час зустрічі із здобувачами експертною групою було встановлено
високий рівень задоволеності здобувачів практичною підготовкою, яка організовується за цією ОП.

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

Дана ОП забезпечує набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок, зокрема ОП передбачено формування
таких загальних компетентностей як вміння спілкуватися, виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність до
критичного мислення, генерувати нові ідеї, лідерські та комунікаційні навички, робота в команді, розробляти та
управляти проектами тощо. Ці компетентності набуваються під час вивчення «Іноземної мови», а саме: Здатність
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спілкуватися, читати та писати іноземною мовою. Ці компетентності також формуються як загальними, так і
професійними освітніми компонентами, а саме в дисципліні Робототехніка. Робота в команді потребує набуття
навиків міжособистого спілкування, вміння вирішувати конфлікти та інше. Також для набуття відповідних навичок
кафедра спонукає студентів через відповідні публікації http://surl.li/keys.

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

Професійний стандарт за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні
технології», на момент проведення акредитаційної експертизи ОП “Інформаційні системи та технології” у
Державному університеті телекомунікацій, відсутній.

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.

Співвідношення обсягу окремих освітніх компонентів ОП із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти
ЗВО регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у ДУТ,
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf. Тривалість теоретичного навчання обов’язкових освітніх
компонентів, семестрового контролю та виконання самостійної роботи складає 40 тижнів на рік. Навчальне
навантаження повного навчального року відповідає 60 кредитам ЄКТС. Обсяг 1 кредиту ЄКТС становить 30 годин.
Середнє тижневе аудиторне навантаження становить від 30 годин для першого курсу та 24 години для старших
курсів. Середня кількість аудиторних годин на 1 кредит ЄКТС за даною ОП (рівня освіти “бакалавр”) становить 42 %.
Навчальний план ОП передбачає такі форми навчання : Денна (очна) форма навчання: 1. Лекційні заняття (29,7%
від загальної кількості аудиторних годин); 2. Практичні заняття (51% від загальної кількості аудиторних годин); 3.
Семінарські заняття (1,1% від загальної кількості аудиторних годин); 4. Лабораторні заняття (18,2% від загальної
кількості аудиторних годин). Заочна форма навчання: 1. Лекційні заняття (29,5% від загальної кількості аудиторних
годин); 2. Практичні заняття (51,3% від загальної кількості аудиторних годин); 3. Семінарські заняття (1,2% від
загальної кількості аудиторних годин); 4. Лабораторні заняття (18% від загальної кількості аудиторних годин).
Ефективність самостійної роботи здобувачів оцінюється на проміжному та підсумковому контролі. У силабусах є
визначений перелік матеріалу та контрольні питання для самостійного опрацювання.

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

В рамках ОП "Інформаційні системи та технології", щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 126
"Інформаційні системи та технології" галузі знань 12 – "Інформаційні технології" першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти дуальна форма здобуття освіти не здійснюється. Хоча в самому Університеті функціонує «Положенням
про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДУТ», http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_57217466.pdf

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

На думку експертної групи сильними сторонами, у контексті Критерію 2 є: 1. Наявність достатньої кількості
дисциплін вільного вибору, які мають прикладний характер. 2. Великий вибір ІТ-компаній для проходження
практик, а саме Binotel, «Квант-Радіолокація», Антимонопольний комітет України, Kyivstar, Vodafone, Ес Енд Бі
Сістем, Pipl, Huawei, Ай Ті Джи, співпраця з якими задокументована відповідними укладеними договорами.

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

-

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Зміст ОП відповідає визначеній стандартом вищої освіти предметній області. Дана ОП розроблена у відповідності до
вимог стандарту вищої освіти України: перший(бакалаврський) рівень, галузь знань 12 − Інформаційні технології,
спеціальність 126− Інформаційні системи та технології. Здобувачам надається можливість для формування власної
траєкторії навчання на основі здійснення вибору дисциплін вільного вибору з пулу ЗВО. Дана ОП забезпечує
набуття здобувачами вищої освіти соціальних та професійних навичок. Партнери-роботодавці надають можливість
для проходження здобувачами практик на спеціалізованому обладнанні.

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 даною ОП є чіткими та зрозумілими. Вони не містять дискримінаційних положень
та оприлюднені на офіційному сайті ЗВО http://www.dut.edu.ua/ua/108-pravila-priyomu-priymalna-komisiya На
сторінці сайту кафедри (розділ “Загальна інформація” - http://www.dut.edu.ua/ua/180-zagalna-informaciya-kafedra-
informaciynih-sistem-ta-tehnologiy) докладно наведено інформацію щодо вструпної компанії на бюджет на контракт
на 1, 2, 3 курси та 5 курс. Зазначені предмети для вступу, документи та вартість навчання, описані особливості
вступної кампанії 2021. Так, наприклад, для вступу на 1 курс, згідно Додатку 3 до Правил прийому пропонуються
такі три предмети: Українська мова (Українська мова та література), Математика, Історія України
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_108_82647399.pdf. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання є чіткими і зрозумілими та прописані у Додатку 2 до Правил прийому
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_108_59345149.pdf. На сайті є анкета вступника, що надає можливість для
забезпечення зв'язку вступника для отримання консультації.

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

Для здобуття ступеня вищої освіти за ОП «Інформаційні системи та технології» можуть навчатися особи, які
здобули повну загальну середню освіту. Вступ на навчання здійснюється за сертифікатами із зовнішнього
незалежного оцінювання за визначеними конкурсними предметами, встановленими Правилами прийому на
навчання http://www.dut.edu.ua/uploads/p_108_82647399.pdf. Також, згідно Правил прийому, для здобуття ступеня
вищої освіти за ОП можуть навчатись особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» як
за спеціальністю, так і з інших спеціальностей. Вимоги до вступного випробування зазначаються в програмі
вступного випробування, яка щорічно оновлюється та оприлюднюється на сайті університету у розділі «Вступнику»
http://www.dut.edu.ua/ua/424-programi-vstupnih-viprobuvan-priymalna-komisiya. На думку ЕГ Правила прийому на
навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої програми.

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.

У ЗВО наявна визначена процедура визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, яка
визначається такими нормативними документами ДУТ: Положенням про порядок організації права на академічну
мобільність учасників освітнього процесу http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.pdf, Положенням про
порядок перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів) у ДУТ
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf. Протягом дії ОП були поновлення на навчання студентів інших
ЗВО. В такому випадку студенту визначається академічна різниця відповідно до Положення про порядок
перезарахування результатів навчання. Основною формою оволодіння навчальним матеріалом під час ліквідації
академічної різниці є самостійна робота студента.

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.

Визнання результатів навчання, отримані здобувачем за програмами неформальної освіти, регулюються
Положенням про неформальну та інформальну освіту ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_89866048.pdf,

Сторінка 9



Положенням про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів) у ДУТ
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання за даною ОП є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та
оприлюднені на офіційному веб-сайті Університету. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання є чіткими і зрозумілими та прописані у Додатку 2 до Правил прийому
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_108_59345149.pdf. На сайті є анкета вступника, що надає можливість для
забезпечення зв'язку вступника для отримання консультації.

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

На думку експертної групи слабкою стороною у контексті Критерію 3 є низький рівень обізнаності здобувачів щодо
чіткої процедури визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти або у неформальній освіті.
Експертна група рекомендує більше уваги приділяти інформуванню здобувачів щодо чіткої процедури визнання
результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти або у неформальній освіті.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

На думку ЕГ Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми, є чіткими та зрозумілими. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на
навчання наявні у вільному доступі на сайті ЗВО. Додаткову інформацію щодо вступної кампанії подано, також, на
сайті кафедри. Крім цього наявна анкета вступника, що надає можливість для забезпечення зв'язку вступника для
отримання консультації.

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.

Навчання на ОП здійснюється у таких формах: денна (очна), заочна та дистанційна. На даний час (з урахуванням
карантинних обмежень) здобувачі навчаються в змішаній формі, тобто лекції - дистанційно, практичні та
лабораторні заняття - в аудиторіях та лабораторіях ЗВО. В процесі викладання навчальних дисциплін
застосовуються широко коло методів навчання, серед яких перевагу віддають таким: лекції-візуалізації, вирішення
практичних задач та консультування (для збільшення практично-орієнтованого навчання під вимоги партнерів-
роботодавців, як зазначили під час інтерв'ювання НПП та роботодавці), тестові завдання (експертній групі на
зустрічі показано застосування тестів на прикладі дисципліни “Теорія інформаційних процесів та систем” та
Гарантом ОП надані відео-підтвердження з систем Moodle та Cisco за дисциплінами “Програмування С++”,
“Технології Інтернет речей” тощо). Зустріч з фокус-групою здобувачів надає змогу впевнитися в тому, що методи
навчання відповідають ПРН. Здобувачі мають змогу особисто та професійно розвиватися, формуючи власну
траєкторію навчання (обирати: дванадцять дисциплін вільного вибору з пулу ЗВО http://www.dut.edu.ua/ua/2080-
katalog-osvitnih-komponentiv-vilnogo-viboru-studentami-navchannya; індивідуальні теми для курсових робіт з
“Моделювання IoT”, “Ситеми розподілу інформації” та ін.; бази практики, з таких як “Ай Ті Джи”, “It-компанія Pipl”,
“Ес Енд Бі Систем” тощо - http://www.dut.edu.ua/ua/890-partneri-kafedri-kafedra-informaciynih-sistem-ta-tehnologiy),
впливати на процес формування ОП (за рахунок анкетування щодо якості навчального процеса -
http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-
osvitnoi-diyalnosti та оновлення змісту дисциплін http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-570-8722-uvaga-opituvannya-
onovlennya-zmistu-disciplin_kafedra-informaciynih-sistem-ta-tehnologiy) та реалізувати свій потенціал, приймаючи
участь в міжнародних конференціях, науковому гуртку “Інтернет речей”, стажуваннях (як пропонував, наприклад,
представник роботодавців “Київстар” для студентів 3 курсу - http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-570-8378-programa-
stazhuvannya-start-yourself-vid-kyivstar_kafedra-informaciynih-sistem-ta-tehnologiy). Все це сприяє реалізації
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академічної свободи здобувачів вищої освіти. Методи навчання НПП обираються таким чином, щоб активізувати та
підтримати здобувача у процесі професійного формування, як фахівця. Методичне забезпечення за дисциплінами є
у відкритому доступі в електронній бібліотеці ДУТ. Що стосується методичного забезпечення у системі Moodle, у тих
дисциплін, що демонструвались експертній групі, воно наявне. Надати гостьовий доступ для експертів до системи
Moodle ЗВО відмовилось, оперуючи необхідністю захисту конфіденційної інформації.

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).

На сайті кафедри інформаційних систем та технологій у вільному доступі розміщено інформацію за навчальним
дисциплінами у вигляді короткої анотації та змістовного силабуса (http://www.dut.edu.ua/ua/182-navchalni-
disciplini-kafedra-informaciynih-sistem-ta-tehnologiy). Кожен силабус містить контактну інформацію, опис, анотацію,
взаємозв'язок у структурно-логічній схемі, мету, soft-skills та hard-skills, організацію занять за темами, видами
занять, балами, методами навчання, опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, що зразу
дозволяє завантажити певне джерело з бібліотеки ДУТ, політику курсу, критерії та методи оцінювання. Експертна
група зазначає, що всі силабуси за дисциплінами розроблені, вони мають однакову структуру. Однак, в процесі
опрацювання силабусів, експертна група відмітила, що за структурою силабус доцільніше (з позицій прозорості та
легкості подання здобувачу процеса накопичення ним балів) надавати не узагальнений бал за кожною темою
дисципліни з урахуванням всіх видів занять (стовпчик “Оцінювання за тему”), а наводити бали за кожним видом
занять в межах певної теми. Так здобувач зразу буде знати, скільки балів він втратить, якщо щось не виконає, а не
буде розраховувати це самостійно, виходячи із загального балу за тему. За вибірковими дисциплінами здобувачі
мають змогу ознайомитись з силабусами на сайті ЗВО за посиланням http://www.dut.edu.ua/ua/2080-katalog-
osvitnih-komponentiv-vilnogo-viboru-studentami-navchannya. Зустрічі з НПП та здобувачами надали підтвердження
експертній групі того, що викладачі на першому занятті дають вичерпну інформацію щодо структури та змісту
дисципліни та пояснюють здобувачам, як вони можуть накопичувати бали. Експертна група виявила той факт, що в
деяких силабусах наведені джерела, що не відносяться до основної літератури. Так, дисципліна “WEB-технології та
WEB-дизайн” (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_24669504.pdf) в інформаційному забезпеченні має посилання
на курс в Prometheus, що доступний лише після реєстрації на даному сайті. Це не є основним джерелом за
дисципліною, а може розглядатися тільки, як додаткове джерело або доцільний ресурс для неформальної освіти. Що
стосується силабуса дисципліни “Системи розподілу інформації”
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_45645087.pdf) він має посилання на платне джерело (перше рекомендоване),
з яким можна ознайомитись тільки після його придбання. Отже, окремі елементи деяких силабусів вимагають
допрацювання, щоб вся потрібна здобувачу основна інформація була доступна без додаткових вимог з реєстрації,
придбання тощо.

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

З відомостей самооцінювання та інформації, поданої на сайті кафедри про поєднання наукової роботи та досліджень
НПП (http://www.dut.edu.ua/ua/184-naukova-diyalnist-kafedra-informaciynih-sistem-ta-tehnologiy) видно, що п`ять
НПП працюють над дисертаціями в сфері інформаційних технологій, викладачі ведуть підготовку здобувачів до
участі: у студентській олімпіаді «THE INTERNET ENGLISH-MATHEMATICS OLYMPIAD»; у Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Інформатика і кібернетика»; розробляють спільні проекти
(наприклад, проект “Управління датчиками розумного будинку за допомогою Google Assistant” студентів Свердлюк
Богдан і Каграманова Юлія та викладача Хоменчук В.О.) та публікують їх (https://habr.com/ru/post/490484/). На
кафедрі активно функціонує науковий студентський гурток “Інтернет речей” (http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-570-
7732-progres-na-zanyattyah-gurtka-internet-rechey_kafedra-informaciynih-sistem-ta-tehnologiy). Результатами його
діяльності є світловий куб, робот зі світломузикою тощо. Під час візиту ЕГ пересвідчилась в наявності даного гуртка,
їй було продемонстровано в on-line режимі процес заняття зі здобувачами, що є членами гуртка. Однак, на сайті
кафедри зазначені ще гуртки “Уроки фотошоп” та “Курси 3D-моделювання для студентів”, на яких не зроблено
акцент у відомостях про самооцінювання та наявність яких не було наведено під час роботи ЕГ. Однак, Гарант ОП
надав пояснення стосовно даних гуртків у вигляді відео-демонстрації журналів їх ведення, дат та тем занять, планів
занять, відвідування студентів тощо. Ще було надано посилання на сторінки гуртка “Уроки фотошоп” (проіснував з
2017 року по 2019 рік, http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-570-6424-gurtok-uroki-photoshop_kafedra-informaciynih-
sistem-ta-tehnologiy) та гуртка “Курси 3D-моделювання для студентів” (http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-570-7952-
kursi-3d-modelyuvannya-dlya-studentiv_kafedra-informaciynih-sistem-ta-tehnologiy), що повноцінно функціонує. Під
час реалізації ОП у здобувачів є можливість для прийняття участі у хакатонах (як менторів у Smart City School
Hackathon - http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-570-8883-uchast-studentiv-specialnosti-informaciyni-sistemi-ta-
tehnologii-u-smart-city-school-hackathon_kafedra-informaciynih-sistem-ta-tehnologiy) та відвідуванні профільних
заходів з ІоТ за участю провідних компаній Vodafone, Huawei тощо (http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-570-7699-
vidviduvannya-it-zahodiv-studentami-kafedri-informaciynih-sistem-ta-tehnologiy_kafedra-informaciynih-sistem-ta-
tehnologiy). Це є дуже потужною основою для інтеграції досліджень та навчання, для формування і розширення
професійного світогляду майбутніх фахівців сфери інформаційних систем та технологій. Під час зустрічі зі
здобувачами та представниками студентського самоврядування ЕГ отримала підтвердження, що в ЗВО проходять
дві конференції на рік, на яких здобувачі мають змогу виступати та безкоштовно публікувати результати своїх
досліджень та розробок.
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4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Інтерв’ювання роботодавців, опрацювання змістовного навантаження силабусів НД та документації, поданої на
сайті, і у витягу з протоколу №1 від 31 серпня 2020 року, результатів моніторингу якості освіти очима студентів
надало змогу пересвідчитися у тому, що зміст освіти оновлюється з урахуванням потреб та тенденцій розвитку IT-
галузі. Партнери-роботодавці на зустрічі зазначили, що приймають активну участь у оновленні змісту за темами,
лабораторними та практичними роботами НД, надають не тільки пропозиції щодо оновлення ОК, а й самі
залучаються до проведення навчальних занять. Так Галина Рашевска засвідчила про проведення лекцій від
Vodafone Україна; Юрій Заславський (компанія Ай Ті Джи) зазначив, що навчання в академії MikroTik вже є
частиною навчального процесу тощо. Гарантом ОП надані документальні підтвердження оновлення змісту НД. Так
протоколом №11 від 14 травня 2020 року та протоколом №12 від 15 червня 2020 року засідань кафедри
інформаційних систем та технологій засвідчується оновлення тем НД “Моделювання ІоТ”, “Моделювання ІоТ
advance”, “Технологій Інтернет речей” та оновлення наповнення НД “Основи інформаційних технологій” та
“Спеціалізовані мови програмування”, включення можливості для отримання сертифіката від компанії Cisco в
рамках дисципліни “Програмування С++”, введення до лабораторного практикума нової роботи з НД “Моделювання
ІоТ”. Разом з тим відмітимо, що експертній групі не показана періодичність таких оновлень за декілька років: чи це
відбувається тільки один раз наприкінці навчального року (http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-570-8781-uvaga-
onovlennya-robochih-program-ist_kafedra-informaciynih-sistem-ta-tehnologiy) року під час обговорення ОП в розрізі
розгляду пропозицій від партнерів (як http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1830_10398928.pdf); чи врахування нових
пропозицій, як доречних точечних змін, може відбуватися після затвердження ОП в рамках здійснення навчального
процесу протягом навчального року в будь-якій точці викладу НД. Не прописаний механізм, як саме тоді повинно
здійснюватися таке оперативне врахування, модифікація та перезатвердження змісту НД, силабусу тощо. Експертна
комісія зазначає, що доречно було б показати попередні ітерації з оновлення ОП із зазначенням років, щоб
показати, що концентрація подій з оновлення не відбулась в один рік перед акредитацією.

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

ЗВО має Положення “Про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ДУТ” (зі
змінами від 20 серпня 2020 року, протокол №1). З наданих експертній групі відомостей за НПП (сайт кафедри,
відомості про самооцінювання, результати інтерв’ювання НПП) встановлено, що викладачі активно реалізують свій
потенціал в рамках підвищення кваліфікації та наукових і практичних стажувань (наявні сертифікати на сторінках
сайту “Загальна інформація”, “Викладацький склад”. Експертна група отримала підтвердження про наявність
сертифікатів у особових справах викладачів). Окремі викладачі пройшли сертифікацію в світових компаніях і є
інструкторами Академій Cisco, Huawei, MikroTik. Здобувачі, також, маю змогу отримати сертифікати,
познайомившись в цьому процесі з світовими здобутками конкретної академії. У якості підтвердження включення
викладачів до професійного об’єднання за спеціальністю (до ІТ-асоціації ISOC) були надані електронні листи.
Однак, експертна група вважає, що листування на електронну пошту не є підтвердженням про включення до
об’єднання. Повинні бути підтверджуючі документи у вигляді довідок, сертифікатів тощо. На основі спілкування зі
здобувачами, експертна комісія пересвідчилась, що вони знають про наявність “Положення про порядок організації
права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ДУТ” та де можна його подивитися. Однак здобувачі
не користуються такими можливостями, як участь у навчанні за програми академічної мобільності, участь у
програмах подвійного диплому тощо. Відмітимо, що здобувачі мають потужний потенціал для цього та поглиблене
знання технічної англійської мови. Так за дисципліною “Програмування С++” викладач Тушич А.М. дає матеріал від
Cisco на англійській мові, а дисципліна “Робототехніка” вся викладається англійської мовою (як зазначила на
відкритій зустрічі студентка 3 курсу ІСД-31). Вважаємо що здобувачі слабко проінформовані про переваги, що надає
академічна мобільність.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Наявність силабусів у вільному on-line доступі. Силабуси мають гарну структуру з показом місця НД в навчальному
процесі та її змістовного навантаження. Активне залучення роботодавців до процесів модифікації та оновлення ОП,
ведення навчальних занять, практик. Виконання практично-орієнтованих завдань на апаратно-програмному
комплексі Arduino, використання системи “Розумний будинок” виробників Ajax та Orvibo та ін. професійного
обладнання. Відкриття Академії MikroTik. Активна діяльність наукового гуртка “Інтернет речей” у розрізі виконання
практичної реалізації розробок на основі Arduino. Безумовно, позитивною практикою ОП є можливість надання
сертифікатів викладачам від партнерів-роботодавців, щоб забезпечити викладання сертифікованими викладачами.
Отримання сертифікатів здобувачам ВО надає можливість їх подальшого працевлаштування в цих компаніях-
партнерах.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

Експертній групі не було надано гостьового доступу до всіх НД, реалізованих на платформі Moodle. Вибірковий
показ та надані відео-підтвердження за декількома НД на дали змогу в повній мірі пересвідчитись, що матеріали
всіх НД у повному обсязі є в системі Moodle. Експертна група зазначає, що доцільно було у відомостях про
самооцінювання навесті інформацію по трьом науковим гурткам, а не концентруватися лише на одному “Інтернет
речей”. Документально не показана періодичність оновлень ОП за декілька років (враховуючи, що перший набір був
у 2017 році, показ такої динаміки оновлення ОП є доцільним). Експертна група виявила той факт, що в деяких
силабусах наведені джерела, що не відносяться до основної літератури. Також, дисципліна “WEB-технології та WEB-
дизайн” в інформаційному забезпеченні має посилання на курс в Prometheus, що доступний лише після реєстрації
на даному сайті. Силабус НД “Системи розподілу інформації” має посилання на платне джерело (перше
рекомендоване), з яким можна ознайомитись тільки після його придбання. Експертна група вважає, що листування
на електронну пошту не є підтвердженням про включення до професійного об’єднання. Повинні бути в наявності
підтверджуючі документи у вигляді друкованих довідок, сертифікатів тощо або електронних документів з КЕП.
Експертна група рекомендує посилити поінформованість здобувачів щодо змісту та переваг, які надає академічна
мобільність. Доцільно активізувати інтернаціональну складову ОП за рахунок реалізації програм подвійного
диплому для здобувачів ВО.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Силабуси НД надані в on-line доступі, однак, окремі елементи деяких силабусів НД вимагають доопрацювання. Так,
вважаємо доцільно зробити прозорішою систему подання оцінювання по-бально за видами занять в межах тем НД
та відкоригувати інформаційне забезпечення деяких дисциплін. Партнери-роботодавці залучені до оновлення ОП
та приймають активну участь у підтримці напряму практично-орієнтованого навчання здобувачів на
спеціалізованому обладнанні (комплексах, системах тощо). На ОП наявні три (дійсні на даний час - два) наукові
гуртки, однак більша увага з висвітлення практичної роботи гуртка приділена тільки одному - науковому гуртку
“Інтернет речей”. Партнери кафедри забезпечують надання сертифікатів викладачам, щоб освітній процес
здійснювався сертифікованими тренерами компаній Huawei, Cisco, MikroTik. Для здобувачів наявність такого
сертифікату надає можливість для подальшого працевлаштування в цих компаніях. НПП надали підтвердження про
їх включення до професійного об’єднання за спеціальністю “ІТ-асоціація ISOC” у вигляді листування на електронну
пошту. Однак, експертна група вважає, що листування не є офіційним підтверджуючим документом про включення
до професійного об’єднання за спеціальністю. Такий документ повинен бути або у друкованому вигляді (відповідна
довідка, сертифікат, тощо) з вихідним номером, підписом, печаткою або у вигляді електронного документу з КЕП.
Не показана періодичність оновлення ОП за кілька років (з моменту першого набору). Здобувачі не беруть участь у
програмах академічної мобільності. Враховуючи різну вагомість окремих підкритеріїв Критерія 4, експертна група
вважає, що освітня діяльність за ОП відповідає даному критерію з недоліками, що не є суттєвими.

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.

Положенням про організацію освітнього процесу у ДУТі (зі змінами, протокол №10 від 02 лютого 2021 року)
регламентуються форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів. В освітньому процесі
використовуються такі види контролю: вхідний, поточний, рубіжний, підсумковий та відстрочений (або контроль
збереження знань). Зустріч зі здобувачами дала змогу підтвердити факт наявності прозорої системи контролю та
оцінювання. Здобувачі під час інтерв’ювання зазначили, що на першому занятті викладачі завжди пояснюють
скільки буде контрольних заходів, їх форму, види навчальної роботи із зазначенням балів, які за роботу можно
отримати. Здобувачі відмітили, що у них є можливість для перескладання дисциплін. Механізм цього процесу
здобувачам є зрозумілим і прозорим. Водночас, експертна група зазначає, що певні види навчальної роботи, що
підлягають оцінюванню в рамках поточного контролю, є недоречними. Особливо, якщо йдеться про великий потік
на лекції, можливість конспекту та нотування здобувачем в електронному вигляді на ноутбуці, то недоцільно
вводити виставлення балів за “ведення конспекту”. Так за дисципліною “Інформаційні мережі”
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_38356427.pdf) запропоновано 0,5 балів за “ведення конспекту” за лекцією.
Водночас на зустрічі з викладачами було отримано пояснення від Бондарчук А.П., що під “веденням конспекту”
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мається на увазі складання кожним студентом окремої презентації за додатковими питаннями щодо лекції. Тому
назва такого виду навчальної роботи потребує доопрацювання з метою уточнення - за що саме ставляться бали
здобувачу. Наявність підсумкових оцінок за НД експертною групою перевірено за наданими планами навчання
студентів група ІСД-31, 3 курсу у 5 семестрі.

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 стандарту вищої освіти (стор.9 стандарту, п.VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти),
затвердженого Наказом МОН України від 12.12.2018 р. № 1380 за спеціальністю 126 “Інформаційні системи і
технології” галузі знань “Інформаційні технології” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Наразі випуску
здобувачів на даній ОП ще було, тому захисту кваліфікаційних роботів не відбувалося. Однак, кваліфікаційна робота
(ПП 7.2.24 в обсязі 5 кредитів) внесена до навчальних планів очної денної та заочної форм навчання. Всі відповідні
документи є в наявності: “Положення про атестаційну роботу бакалавра”
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_90355787.pdf?1), “Інструкція щодо перевірки на академічний плагіат
наукових робіт, кваліфікаційних робіт, навчально-методичних матеріалів здобувачів вищої освіти, наукових та
науково-педагогічних працівників ДУТ з використанням технічних засобів”
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_42739124.pdf)

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.

Контрольні заходи та критерії оцінювання здобувачів регламентовані “Положенням про організацію освітнього
процесу у ДУТ”. За результатами зустрічей з НПП та здобувачами експертна група пересвідчилась, що здобувачам
пояснюються правила проведення контрольних заходів на першому занятті з НД. Наприкінці кожного силабусу
надана система оцінювання за дисципліною та на екзаменаційній консультації студенту роз'яснюються критерії
оцінювання екзаменаційних робіт. Викладачі зазначили, що практикується експрес- та усне-опитування студентів на
початку заняття. Експертна група встановила, що контрольні заходи під час карантину проводились за допомогою
системі Moodle, наприклад, в формі тестових іспитів. За допомогою відповідних on-line сервісів практикувалась
псевдослучайна генерація номера білету, а виконання здобувачами екзамену відслідковувалось викладачем за
допомогою програми zoom. Гарант надала відео, що демонструє наявність завантаження здобувачами попереднього
року навчання курсових проектів до системи Moodle. Зараз, в рамках змішаної форми навчання курсові роботи
зберігаються на кафедрі в друкованому вигляді. Студенти підтвердили експертній групі свою обізнаність у питанні
перескладання, зазначивши: якщо здобувач отримав незадовільну оцінку з НД, він має право на перескладання
заліку або екзамену. При повторному перескладанні створюється комісія, оцінка якої є остаточною. Експертна група
перевірила та зазначає, що в наявності у ЗВО є “Проект Положення про вирішення конфліктних ситуацій у ДУТ”
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2067_45432046.pdf) . Врегулювання конфліктних ситуацій займається Комісія з
питань академічної доброчесності. Здобувачі зазначили, що на даний момент подібних ситуацій на ОП не виникало.
Однак, експертна група зазначає, що в ЗВО відсутній психолог, як важлива ланка ланцюжку врегулювання
конфліктних ситуацій та проблем психологічного характеру між учасниками конфлікту. І цю посаду доцільно ввести
в ЗВО.

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.

На зустрічі з НПП Гарант ОП зазначила, що перевірка КР здійснюється вибірково - декілька курсових з однієї групи.
Також ведеться перевірка статей і тез доповідей на конференціях. Гарант ОП зазначила, що всі кваліфікаційні
роботи перевіряються методичним відділом. Перед поданням роботи здобувачі мають змогу самостійно перевірити
її на плагіат (це підтвердили здобувачі на відповідній зустрічі). Якщо виявлений відсоток плагіату перевищує
допустиму межу у 75%, здобувачу надається друга спроба. Як система для перевірки на плагіат застосовується
StrikePlagiarism. В ЗВО наявна інструкції з перевірки на плагіт (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_42739124.pdf).
Однак, разом з цим було відмічено, що коли мова заходить про параметри, які здобувачі повинні встановити у
програмах для самоперевірки робіт на плагіат (наприклад, в “Etxt Antiplagiat”) або при застосуванні різних інтернет
ресурсів (в яких взагалі закладено різні алгоритми для перевірки), здобувачі не мають чіткого уявлення про те, які
режими обирати в цих програмах, які комбінації параметрів треба встановлювати. А це може істотно вплинути на
рівень отриманого відсотка плагіату та його неспівпадіння при самоперевірці роботи здобувачем та перевірці
відповідним відділом. Питаннями академічної доброчесності в ЗВО займається Комісією з питань академічної
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доброчесності, яка дії на основі “Кодексу академічної доброчесності”
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf). Склад комісії затверджений наказом ДУТ від 15.12.2020
№247. Гарант повідомила, що НПП та студенти не тільки знають, що таке академічна доброчесність. Вони активно
відвідують відповідні заходи, що відбулись у ЗВО в березні 2020 року (наведено на сайті
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-572-8065-rivnyaemosya-na-principi-akademichnoi-dobrochesnosti_kafedra-
marketingu), отримали сертифікат з академіної доброчесності в рамках on-line вебінару Лариси Семененко
(http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-570-8103-akademichna-dobrochesnist-dlya-vikladachiv-ta-studentiv-kafedri-
informaciynih-sistem-ta-tehnologiy_kafedra-informaciynih-sistem-ta-tehnologiy). Експертна група, під час зустрічі зі
здобувачами та представниками студентського самоврядування, пересвідчилася що студенти дійсно знають що таке
академічна доброчесність та дотримуються її принципів. Вони зазначили, що на ОП не було випадків хабарництва та
сексуальних домагань.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

На ОП прозорий та відкритий процес подання форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання здобувачів за ОК
навчального процесу. Розроблені необхідні методичні матеріали для забезпечення процесу розробки здобувачами
кваліфікаційних робіт та здійснення їх захисту. Здобувачі розуміють що таке плагіат, які є системи перевірки робіт
на плагіат та що треба робити і у які терміни при виявленні плагіату в роботі. При цьому як НПП так і здобувачі
зазначають, що загалом більше ніж 2-х спроб перевірки робіт на плагіат на ОП не було. Всі учасники освітнього
процесу підписують декларацію академічної доброчесності (Додатки 1 та 2 Кодексу академічної доброчесності ДУТ,
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf). Викладачі та студенти відвідують заходи у ЗВО з академічної
доброчесності, є змога отримати підтверджуючий сертифікат. На ОП не було випадків хабарництва та сексуальних
домагань. Експертна група вважає, що все це є запорукою формування гарної культури академічної доброчесності.

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

В силабусах потребують уточнення деякі назви видів навчальної роботи здобувачів, що оцінюються викладачем. Як
рекомендація, вважаємо за доцільним уточнити в силабусах в якій формі здійснюється модульний контроль (тестові
завдання, діагностичні, розрахунково-графічні, евристичні завдання тощо) в рамках рубіжного оцінювання. Було
відмічено, що здобувачі не мають чіткого уявлення, які саме параметри та їх комбінації вони повинні встановлювати
в програмах при самоперевірці робіт на плагіат, щоб забезпечити відповідність отриманого результату при
самоперевірці роботи з результатом перевірки цієї ж роботи відповідним відділом. Не наведено механізму для
врегулювання конфліктних ситуацій, які ведуть до появи та розвитку соціально-психологічних проблем у здобувачів
або НПП. Як рекомендація, в ЗВО доцільно ввести посаду психолога, як фахівця, що може бути долучений до
процесу врегулювання психологічного клімату між учасниками конфлікту, стабілізації їх психологічного стану, або
стану осіб, дотичних до конфлікту.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Силабуси мають чітку структуру та змістовне наповнення. Однак, певні назви видів робіт, за які здобувачі
отримують бали, потребують уточнення. Контрольні заходи та особливості їх проведення зрозумілі здобувачам.
НПП та студенти дотримуються принципів академічної доброчесності в рамках освітнього процесу. Здобувачі
обізнані в тому, що таке плагіат та як відбувається процес перевірки робіт на плагіат. Водночас, доцільно надати
певні рекомендації щодо режиму перевірки (експрес, глибока тощо) та певних значень параметрів в програмах, що
рекомендуються для перевірки (наприклад, в Etxt Antiplagiat). Різна комбінація значень параметрів може впливати
на різний результат при самоперевірці роботи студентом та подальшої перевірки даної роботи відповідним
відділом. Психологічна сторона процесу врегулювання конфліктних ситуацій не охоплена. В ЗВО відсутній
психолог, як важлива ланка ланцюжку врегулювання конфліктних ситуацій та проблем психологічного характеру,
що можуть виникати між учасниками конфлікту. Експертна група вважає, що в ЗВО доцільно ввести посаду
психолога. Враховуючи різну вагомість окремих підкритеріїв Критерія 5, експертна група вважає, що освітня
діяльність за ОП відповідає даному критерію з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 6. Людські ресурси:
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1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання.

Гарантом були подані документи про затвердження керівників і склад проектних груп за спеціальностями (Наказ
ДУТ №91 від 20.02.2019 року), склад групи забезпечення спеціальності 126 “Інформаційні системи та технології”
(Наказ ДУТ №261 від 24.12.2020 року), склад робочої групи для оновлення ОП 126 “Інформаційні системи та
технології” (Витяг з протоколу №10 засідання кафедри від 04 травня 2020 року). Склад робочої групи розробників
ОП відповідає за кількісним (8 розробників) та якісним складом. За даними, поданими в таблиці 2 “Зведена
інформація про викладачів” відомостей самооцінювання, частина викладачів має застарілі статті та тези за
дисциплами, що викладають на ОП. Так, Звенігородський О.С. (викладає “Штучний інтелект”) має чотири статті за
2012 рік і тільки по одній за 2016 рік та 2018 рік; роки за науковими темами, за якими він був відповідальним
виконавцем не зазначені (відповідь на це питання на зустрічі з НПП отримано не було); тези доповідей теж, в
основному, за 2013 рік. (три тези), та по одній за 2016 рік та 2018 рік. Матеріали, що визначають професійну
кваліфікацію викладача в цілому застарілі. Хоч, сама дисципліна - актуальна, багато нового дає IT-галузі, входить до
циклу дисциплін професійної підготовки за даною ОП. Іншою дисципліною, за якою у викладача є застарілі
публікації є теж дисципліна циклу професійної підготовки - “WEB-технології та WEB-дизайн”, веде Довженко Т.П.
Викладач має останні опубліковані наукові статті та тези за 2016 р., після цього публікацій не наведено (табл. 2
відомостей самооцінювання). Також, наведений в табл.2 посібник був не за дисципліною, що викладає Довженко
Т.П. На зустрічі з НПП викладача не було. Застарілі публікації за дисциплінами присутні, також, у Орендарчук Г.О.
(дисципліна “Філософія”), Косенко В.Р. (дисципліна “Архітектура інформаційних систем”). Однак, в цілому,
експертна комісія зазначає, що інші викладачі ОП мають актуальні публікації у вигляді наукових статей та тез,
методичних публікацій за дисциплінами (Гарант Сторчак К.П., НПП: Полоневич О.В., Миколайчук В. Р., Срібна
І.М., Тушич А.М. та ін.), що засвідчує їх високий рівень професійної кваліфікації за даною ОП. Вони активно ведуть
свою науково-методичну діяльність та впроваджуються її результати у навчальний процес. Академічна кваліфікація
підтверджується відповідною освітою та активною науковою діяльністю в сфері IT.

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

Порядок конкурсного добору викладачів регулюється “Положенням про порядок проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад” (http://surl.li/kgrz.http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_23636289.pdf). На зустрічі із
НПП експертна комісія отримала розгорнуте пояснення від Бондарчук А.П. та Полоневич О.В. щодо процесу
конкурсного добору на вакантні посади, які зазначили наступне: на сайті розміщується інформація про конкурс на
певні посади; за місяць до початку конкурсу подаються документи до конкурсної комісії; до 20 червня подається
індивідуальний рейтинг викладача; після цього в межах кафедри проводиться таємне голосування щодо
претендентів на зайняття вакантних посад і, якщо більше 50% проголосувало - за, дана особа є рекомендованою;
далі, на рівні інституту проводиться засідання Вченої ради, де представляються особи, що претендуються на заняття
вакантних посад, та здійснюється таємне голосування. Якщо вакантна посада - завідувача кафедри, то, відповідно,
задіяні - трудовий колектив і Вчена рада Університету. Один з викладачів ще зазначив, як ще може відбуватися
даний процес: викладач пише заяву, і на кафедрі йому пропонують провести пробне заняття
(лекцію/практичну/лабораторну), на якому він повинен показати свою професійну кваліфікацію. Рівень
професіоналізму є відправним фактором для заняття викладачем більш високої посади. Прийняття рішення до
цього питання залежить від якості проведення викладачем пробного відкритого заняття. За результатами заяви,
документів, відгуку за результатами проведення пробного занять кандидатом, який бере участь у конкурсі, кафедра
таємним голосуванням приймає відповідне рішення про рекомендацію до обрання/необрання на посаду, що
оформлюється витягом з протоколу та подається до Вченої ради інституту. Зауважимо, що важливою складовою
процесу конкурсного добору викладачів є документ - рейтингова картка викладача. Вона показує якість викладання
НД з позиції здобувачів ВО. Відомості з сайту та результати співбесіди з НПП, здобувачами та представниками
самоврядування дали змогу підтвердити, що такі опитування дійсно ведуться на ОП. Результати опитування
студентів наведені на сайті ЗВО в розділі “Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти та освітньої
діяльності” (http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-
osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti).

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

На зустрічі з роботодавцями було п`ятеро представників від партнерів кафедри в IT-галузі: Галина Рашевска
(компанія Vodafone Україна); Олег Васильович Бордіян (компанія Pipl); Олексій Миколайович Шушура (ТОВ Центр
Бізнес-Технологій); Владислав Олегович Хоменчук (компанія Kyivstar); Юрій Анатолійович Заславський (компанія
Ай Ті Джи). Результати інтерв'ювання роботодавців надали змогу експертній групі пересвідчитись у їх тісній
співпраці з кафедрою; у тому що Центр Бізнес-Технологій та компанія Vodafone Україна, як рецензенти ОП, дуже
добре в ній орієнтуються. Всі компанії-партнери мають договори про співпрацю або меморандуми (Гарантом надані
відповідні документи). Роботодавці підтвердили, що вони активно залучені як до перегляду ОК та оновлення ОП,
так і до здійснення безпосередньо навчального процесу на ОП. Так, компанією Vodafone Україна запропоновано
нову компетентність та ПРН до ОП, спрямовані на застосування платформи Arduino (протокол №11 від 14 травня
2020 року). Центром Бізнес-Технологій запропоновано оновлення лабораторного комплексу з дисципліни “Основи
інформаційних технологій”. Компанією Pipl додано нову лабораторну роботу до дисципліни “Моделювання IoT”.
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Експертна група відмітила активну партнерську взаємодію і в напрямі здійснення сертифікаційних програм
компаніями (MikroTik, Huawei, Cisco) для підготовки НПП, як тренерів, та надання професійних практичних
компетентностей здобувачам. Так, в рамках навчальної програми MTCNA (MikroTik Certified Network Associate),
здобувачі можуть не тільки отримати сертифікат, його наявність буде запорукою до отримання першого робочого
місця в цій компанії.

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

Як зазначили на зустрічах і представники роботодавців, і здобувачі ВО різних курсів, представники роботодавців
ведуть лекції, практичні та лабораторні заняття, керують практиками від компаній, проводять презентації та
виставки. За даним посиланням на сайті кафедри наведена форма співпраці з кожною компаніює-партнером -
http://www.dut.edu.ua/ua/890-partneri-kafedri-kafedra-informaciynih-sistem-ta-tehnologiy. Доцільно відмітити ще такі
приклади співпраці: інженер планування транспортних пакетних систем та одночасно, викладач кафедри
інформаційних систем та технологій, Хоменчук В.О. (компанія Kyivstar) викладає дисципліну “Моделювання ІоТ
advance”; спеціаліст компанії Lifecell - Косенко В.Р. є, водночас, викладачем даної кафедри і викладає дисципліну
“Архітектура інформаційних систем”; представники компанії Vodafone Україна неодноразово виступали з лекціями
(цей факт відмічали при спілкуванні і випускники спорідненої ОП в межах інституту); Заславський Ю.А. (компанія
Ай Ті Джи) відкрив Академію MikroTik (студенти залучені до реальних проектів: адмініструють робочі місця
користувачів, адмініструють приватні хмари тощо); Бордіян О. В. (компанія Pipl) проводить у ЗВО виставки
бездротових систем, систем безпеки та автоматизації у складі розумного будитку (http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-
570-6525-na-kafedri-informaciynih-sistem-ta-tehnologiy-vidbulasya-vidkrita-lekciya_kafedra-informaciynih-sistem-ta-
tehnologiy), демонструє в лабораторіях ЗВО робочі системи актувальні на ринку та надає можливість здобувачам
практично попрацювати з ним. Все наведене, безумовно, підкреслює тісну співпрацю ЗВО та провідних компаній IT-
галузі на даній ОП.

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

Проведення заходів щодо підвищення кваліфікації викладачів регламентуються відповідним положенням
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_67309652.pdf). Підвищення кваліфікації здійснюється на підставі
відповідного плану кафедри з підвищення кваліфікації та стажувань. У 2020 р., 2021 р. викладачі (Гарант ОП -
Сторчак К.П., НПП - Бондарчук А.П., Миколайчук В.Р., Хоменчук В.О.) пройшли сертифіковані тренінги HUAWEI
за програмами “Internet of Things”, “Cloud computing” та отримали сертифікати тренерів (сертифікати наявні на сайті
кафедри http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-570-8763-sertifikovani-kursi-huawei-na-kafedri-informaciynih-sistem-ta-
tehnologiy_kafedra-informaciynih-sistem-ta-tehnologiy, http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-570-9013-negayniy-start-
profesiynoi-kareri-v-kompanii-huawei-vipusknikam-kafedri-informaciynih-sistem-ta-tehnologiy_kafedra-informaciynih-
sistem-ta-tehnologiy та у особових справах викладачів). Також, НПП Полоневич О.В. та Тушич А.М. отримали
сертифікати від компанії Cisco. Викладач Полоневич О.В. має сертифікат В2 (документальне підтвердження -
Свідотство №25467 від 29.11.2019 р., видане КПНЗ “Перші Київські державні курси іноземної мови”). Також,
викладачі проходять підвищення кваліфікації в Центральному інституті післядипломної освіти ДВНЗ “Університет
менеджменту освіти” НАПН. Експертна група відмітил позитивну динаміку на кафедрі у процесах здобуття
наукового ступеня, присвоєння вченого звання, наукового стажування, що в ЗВО теж віднесено до видів діяльності з
підвищення кваліфікації відповідно до п.2 “Положення про підвищення кваліфікації НПП ДУТ”. Для підвищення
кваліфікації викладачі кафедри беруть участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях
(наприклад, Гарант ОП Сторчак К.П. приймала участь в 2019 р. в Міжнароднів конференції в Китаї -
http://www.dut.edu.ua/ua/183-metodichna-robota-kafedra-informaciynih-sistem-ta-tehnologiy; НПП активно брали
участь в онлайн-конференції Kyiv Smart City Forum 2020 - http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-570-8687-vikladachi-ta-
studenti-kafedri-ist-vidvidali-kyiv-smart-city-forum-2020_kafedra-informaciynih-sistem-ta-tehnologiy та ін.). З метою
моніторингу якості професіоналізму викладачів проводиться анкетування здобувачів, з результатами якого
експертна група ознайомилась на сайті ЗВО та пересвідчилась у наявності даного процесу на співбесідах з фахівцем
відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації (Левченко Н.М.), Гарантом та НПП, представниками
студентського самоврядування та здобувачами ВО.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

На зустрічі із викладачами було встановлено, що в ЗВО наявна система матеріального та морального заохочення до
досконалості у викладанні. Її регламентує “Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним
працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків” від 19 грудня 2018 року
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1837_36433778.pdf). Так, за результатами щорічного рейтингування на основі
опрацювання рейтингових карток викладачів один із викладачів даної ОП отримав премію за високі результати
своєї діяльності (враховано різні види активності викладача). Експертна група відмітила дуже позитивну моральну
атмосферу у колективі НПП кафедри. Молоді викладачі (Тушич А.М., Хоменчук В.О. та ін.) із захопленням
розповідають про наявну можливість свого професійного розвитку, отримані сертифікати (Тушич А.М. -
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h t t p : / / w w w . d u t . e d u . u a / u p l o a d s / p _ 1 8 1 _ 6 1 0 7 1 1 5 6 . p d f ; Хоменчук В.О. -
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_181_23224752.pdf), застосовані інноваційні підходи до викладання на основі тісної
співпраці з партнерами кафедри та моральну підтримку в колективі.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Експертна група вважає механізм конкурсного добору відкритим, врегулюваним, з неупередженим ставленням до
кандидатів. Позитивною практикою є наявність рейтингової картки викладачів, на основі аналізу результатів якої
вони можуть отримати матеріальне заохочення (так, один з викладачів кафедри, під час інтерв'ювання, зазначив
таке отримання на основі своєї рейтингової карти). Позитивною практикою є відкриття Академії MikroTik (як
виробника мережевого обладнання) на базі ЗВО. Вже запущена перша група з навчання з базового курсу мережевих
технологій, який надає право студентам проходити міжнародну сертифікацію. Позитивною практикою є
проходження викладачами спеціалізованих тренінгів Huawei за програмами Internet of Things (IoT, Інтернет речей)
та Cloud computing (хмарні технології) з отриманням сертифікатів тренерів курсів підготовки фахівців Huawei.
Позитивною практикою є можливість отримання здобувачами спеціальності 126 “Інформаційні системи та
технології” сертифікатів програми Cisco Netacad “Programming Essentials in C++” під час вивчення дисципліни
“Програмування С++”, сертифікатів “Introduction to IoT” під час вивчення дисципліни “Технології Інтернет речей” та
ін. Отримання сертифікату від MikroTik за навчальною програмою MTCNA надає здобувачам можливість
працевлаштуватися в в цій компанії.

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

За деякими дисциплінами циклу професійної підготовки викладачі мають застарілі публікації. Рекомендуємо
посилити діяльність з написання та публікації наукових статей у наукових фахових виданнях за напрямом
навчальних дисциплін, що викладають НПП на ОП.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

В цілому, викладачі, що працюють на ОП, мають високий рівень професійної кваліфікації. Однак, за декількома
дисциплінами доцільно активізувати наукову діяльність в розрізі написання наукових статей та тез доповідей за
навчальними дисциплінами, що вони викладають. Рекомендуємо розмістити на сайті кафедри довідкову
інформацію про професійну кваліфікацію НПП кафедри на основі індексації та представлення викладачів у
міжнародних реєстрах вчених (Google Scholar, ORCID та ResearcherID). На ОП реалізована тісна співпраця з
провідними компаніями IT-галузі, роботодавці активно залучені в навчальний процес. Здобувачі мають змогу
отримувати професійні компетентності, виконуючи лабораторні та практичні завдання на реальному обладнанні,
проходити практики в провідних компаніях IT-галузі, отримувати сертифікати міжнародного зразка (як від
MikroTik, Cisco та ін.). Викладання на ОП здійснюється викладачами, що вже є сертифікованими тренерами
компаній Huawei, Cisco, MikroTik. Враховуючи різну вагомість окремих підкритеріїв Критерія 6, експертна група
вважає, що освітня діяльність за ОП відповідає даному критерію 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.

Під час огляду матеріально-технічного забезпечення було виявлено, що ДУТ достатньо фінансує обладнання для
реалізації освітнього процесу. Було показано багато сучасних та добре облаштованих наукових лабораторій, три з
яких належать кафедрі інформаційних систем та технологій, а саме: №211, №225, №511. Інші аудиторії належать
різним кафедрам ДУТ, але всі вони є вільно доступними для навчальних занять та наукових досліджень. За
допомогою роботодавців було профінансовано придбання технічного обладнання (наприклад, апаратно-
програмних комплексів тощо), яке задіяно на ОП. Прикладом цього є продемонстровані лабораторії, які обладнані
компаніями-партнерами Vodafone та Huawei. Всі кабінети, які використовуються в навчальному процесі
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забезпеченні бездротовим Wi-Fi-доступом до мережі Internet та більшість з них облаштовані комп’ютерами,
проекторами та інтерактивними дошками. Крім наукових лабораторій, були оглянуті інші види інфраструктури, такі
як: бібліотека, читальна зала, студентський центр, ІТ-кафетерій, гуртожиток, тренажерна зала та медичний пункт.
На думку ЕГ бібліотека достатньо наповнена навчальним матеріалом та різними літературними джерелами, а
електронна бібліотека дозволяє користуватись всім каталогом книг та видань, забезпечена вільним доступом та є
абсолютно безкоштовною. За результатами інтерв’ювання здобувачів вищої освіти, експертна група дійшла
висновку, що загалом студенти задоволенні умовами проживання в гуртожитку та матеріальною-технічною базою,
яку надає заклад вищої освіти.

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

В результаті бесіди з фокус-групами, експертна група пересвідчилася, що університет забезпечує безоплатний
доступ до всієї інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для провадження освітньої, викладацької та
наукової діяльності у межах ОП, що акредитується (бібліотеки, читальної зали, актової зали, наукових лабораторій,
студентського центру, тощо). Лабораторії у вільний від навчання час закриваються, проте учасники освітнього
процесу можуть отримати до кабінетів доступ, повідомивши викладачів або адміністрацію. Крім основної бібліотеки,
функціонує електронна бібліотека, яка доступна на сайті університету, з досить потужною базою книг, підручників,
посібників, статей, тощо.

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.

Експертною групою було з’ясовано, що освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої
освіти. При огляді матеріально-технічної бази, лабораторних та лекційних аудиторій не було виявлено елементів які
б загрожували життю чи здоров’ю студентів. Взаємовідносини студентів із викладачами ґрунтуються на принципах
взаємоповаги. В університеті діє відділ з питань соціальних та навчальних проблем студентів, куди здобувачі можуть
звернутись за потреби вирішення соціальних та навчальних питань. Для анонімного звернення на сайті університету
можна скористатись “скринькою довіри” (http://www.dut.edu.ua/ua/519-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-
vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti). Під час огляду
загального стану гуртожитку та кімнат, значних порушень не виявлено. Гуртожиток знаходиться у задовільному
стані. Експертна група під час спілкування зі здобувачами отримала лише позитивні відгуки про проживання в
гуртожитку. Вивчення звіту ректора ДУТ за 2020 рік (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_64153115.pdf) та
візуальний огляд дають підстави стверджувати, що керівництво ДУТ приділяє значну увагу облаштуванню
комфортного та безпечного освітнього середовища та дбає про задоволення різноманітних потреб здобувачів.

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

Під час зустрічі здобувачі запевнили експертну групу, що вони відчувають підтримку з боку університету і впевнені,
що в будь-якому випадку, можуть, при потребі, отримати належну допомогу. Студент може звернутись до куратора
групи, або ж до студентського куратора, що є представником студентського самоврядування. З метою визначення
рівня задоволеності здобувачів рівнем організаційної і соціальної підтримки зі сторони ЗВО, щорічно проводиться
анонімне анкетування студентів, результати якого публікуються на веб-сайті (http://www.dut.edu.ua/ua/1352-
rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti ) Кафедра ІСТ
забезпечує консультативну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою, шляхом
реалізації електронної форми для зворотнього зв’язку на сайті кафедри, наприклад на сторінці сайту “Викладацький
склад” реалізована форма “Отримати консультацію” за допомогою, якої запит надходить завідувачу кафедри.
http://www.dut.edu.ua/ua/181-vikladackiy-sklad-kafedra-informaciynih-sistem-ta-tehnologiy Для забезпечення
підтримки освітньої, організаційної, інформаційної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, що навчаються
в ДУТ на сайті ЗВО запропонована електронна скринька довіри (http://www.dut.edu.ua/ua/519-vnutrishnya-sistema-
zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-
diyalnosti). На зустрічі зі здобувачами та представниками самоврядування студенти відмітили, що знають про цю
скриньку та розуміють її призначення. На ОП випадків її використання не було.

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

У ДУТ реалізація права на освіту особам з особливими освітніми потребами забезпечується відповідно до
Положення про порядок організації інклюзивного навчання (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_46021146.pdf).
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Навчання осіб з особливими потребами проводиться в загальних групах у формі індивідуального графіку. Наказом
ректора закріплена відповідальна особа за супровід. В місцях загального користування, для людей з обмеженими
можливостями встановлені пандуси для доступу на перший поверх, продовжується робота по встановленню
підйомних платформ для інвалідів і табличок для аудиторій, надрукованих шрифтом Брайля. Для осіб з
особливими освітніми потребами, під час вступу в ДУТ створюються пільгові умови вступу. Наразі за ОП
«Інформаційні системи та технології» здобувачів з особливими освітніми потребами нема.

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 ). Після
спілкування зі здобувачами та студентським самоврядуванням, ЕГ дійшла висновку, про те, що в ДУТ активно
поширюють та популяризують інформацію про академічну доброчесність, тому студенти обізнані в питаннях про
свої права та обов’язки під час освітнього процесу. Інтерв'ювання здобувачів дає підстави стверджувати, що
випадків, пов'язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією не було, але здобувачі в цілому
добре проінформовані про те, як діяти у подібних випадках. У студентів є можливість використати електронну
скриньку довіри (info@dut.edu.ua) або скористатись прямим посиланням на скриньку довіри, що розташована на
сайті ДУТ (http://www.dut.edu.ua/ua/519-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-
diyalnosti-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti). При потребі можна звернутись до
куратора групи або до адміністрації університету. Оскільки випадків конфлікту інтересів за ОП ІСТ не було, відтак
ефективність застосування правил і процедур їх врегулювання експертній групі перевірити не вдалось.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Під час зустрічей зі здобувачами, випускниками, викладачами та адміністрацією, ЕГ зробила висновок, що
керівництво ДУТ приділяє достатньо уваги, щодо питань розвитку матеріально-технічної бази університету та
забезпеченню комфортних умов навчання та професійного розвитку НПП. Сильними сторонами ОП є добре
облаштовані інфраструктура та інформаційні ресурси ДУТ, необхідні для навчання та наукового дослідження
викладачів, з безоплатним доступом; гарне забезпечення підтримки осіб з особливими освітніми потребами та
організації інклюзивної освіти. До позитивних практик ДУТ можна віднести плідну співпрацю з роботодавцями, яка
допомагає розвивати матеріально-технічну базу університету і в подальшому покращувати якість занять. Завдяки
співпраці з компанією Vodafone, університет отримав набір навчальних комплектів Arduino та допоміг реалізувати
науковий гурток “Інтернету речей”. Така співпраця позитивно впливає на майбутні практичні навички здобувачів і
створює додаткові можливості при працевлаштування.

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

На думку ЕГ слабкими сторонами ОП в контексті критерію 7 є: - відсутність психологічної підтримки здобувачів; -
слабке інформування здобувачів, що проживають у гуртожитках, про функції та можливості студентської ради
гуртожитків, яка займається вирішенням питань та проблем осіб, які проживають в гуртожитку. Проте в положенні
про студентське самоврядування (http://www.dut.edu.ua/ua/933-polozhennya-pro-studentske-samovryaduvannya-
studentska-rada ) можна знайти інформацію студентську раду гуртожитків.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Освітнє середовище та матеріальні ресурси відповідають досягненню заявлених цілей та програмних результатів
навчання, а вищезазначені недоліки не є суттєвими і не перешкоджають забезпеченню якісного освітнього процесу
за ОП. Слабке інформування здобувачів, що проживають у гуртожитках, про функції та можливості студентської
ради гуртожитків. Враховуючи, що випадків булінгу, сексуальних домагань, дискримінації тощо, на даній ОП та в
університеті в цілому, не зафіксовано, а адміністрація університету планує в подальшому залучити до роботи зі

Сторінка 20



студентами штатного психолога (на даний момент діє відділ з питань соціальних та навчальних питань, де студенту
нададуть допомогу), то на думку ЕГ слабкі сторони є несуттєвими.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються розділом 4
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти Державного університету телекомунікацій,
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34626509.pdf ). Щороку проводиться анкетування всіх стейкхолдерів:
роботодавці, випускники, студенти, окрім цього в університеті проводиться моніторинг ринку праці та аналіз
відповідних ОП в інших ЗВО. За рекомендаціями роботодавців, а саме за пропозицією компанії Vodafone було
прийнято рішення включити до ОП спеціальну компетентність «Здатність використовувати платформу Arduino для
створення системи ІоТ». В даному ЗВО, за підтримки роботодавців є можливість отримати сертифікат, який
підтверджує здобуті компетентності, саме тому за результатами опитувань здобувачів було включено до дисципліни
«Програмування С++» можливість отримання сертифікату партнера університету компанії Cisco «Partner: CPA -
Programming Essentials in C++». Окрім цього, під час перегляду ОП було додано ще такий ряд змін: за пропозицією
компанії Pipl було додано тему лабораторної роботи «Розробка системи безпеки розумного будинку» до дисципліни
«Моделювання ІоТ», На основі пропозиції представника компанії Центр Бізнес-Технологій в дисципліну «Основи
інформаційних технологій» було додано тему «Системи керування версіями». Експертною групою встановлено, що
ЗВО активно співпрацює з роботодавцями та враховує їхні пропозиції щодо ОП.

2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.

Під час зустрічі, здобувачі вищої освіти за ОП засвідчили, що залучаються до процесу змін у ОП через періодичне
опитування шляхом анкетування однією з складових якого є пропозиції щодо змісту освітніх компонентів та
структури ОП у цілому. За результатами опитувань (http://surl.li/kfdq http://surl.li/kewq ) та спілкування зі
здобувачами був введений такий ряд змін в ОП: в освітню компоненту «Спеціалізовані мови програмування» було
додано тему: «Розробка чат-ботів», було додано можливість отримання сертифікату Cisco Netacad «Programming
Essentials in C++» під час вивчення дисципліни «Програмування С++». Органи студентського самоврядування
залучаються до процедур перегляду та затвердження освітньої програми через членство у Вчених Радах. Крім цього
студентська рада за результатами спілкування зі здобувачами аналізує та узагальнює зауваження та пропозиції
студентів щодо організації освітнього процесу і звертається до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення.

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

Взаємодія з роботодавцями в межах ОП носить постійний характер, а саме один раз на рік ЗВО долучає
роботодавців до перегляду ОП. Кафедра тісно співпрацює з такими фірмами-партнерами http://surl.li/kfao, а саме:
Binotel; Pipl; Ес Енд Бі Систем; Vodafone (проходження практики; стажування; проведення семінарів; майстер-
класів; працевлаштування випускників; участь у конференціях; виставках; надання програмно-апаратних
комплексів; сертифікація). Роботодавці виносять свої пропозиції, щодо ОП, а також беруть участь у освітньому
процесі та забезпечують базами практик для здобувачів ДУТ. Наприклад, за рекомендаціями роботодавців, були
внесені такі зміни у ОП: 1. За рекомендацією компанії Vodafone - включити до ОП спеціальну компетентність
«Здатність використовувати платформу Arduino для створення системи ІоТ»; 2. За пропозицією компанії Pipl було
додано тему лабораторної роботи «Розробка системи безпеки розумного будинку» до дисципліни «Моделювання
ІоТ»; 3. На основі пропозиції представника компанії Центр Бізнес-Технологій в навчальну дисципліну «Основи
інформаційних технологій» було додано тему «Системи керування версіями».

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

Враховуючи, що акредитація даної ОП первинна, випускників ще не було, тому експертною групою проводилось
спілкування з випускниками споріднених спеціальностей. Зв’язок з випускниками здійснюється через особисте
спілкування з ними викладачів, кураторів та співробітників адміністрації, що допомагає відслідковувати потреби
виробництва і, як наслідок, вдосконалити ОП ІСТ. А на сайті ДУТ діє веб сторінка з пропозиціями роботодавців про
вакансії (http://www.dut.edu.ua/ua/news/1/category/663).
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5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.

Процедури функціонування забезпечення якості вищої освіти університету прописані у Положенні про організацію
освітнього процесу (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf). Кожного року для виявлення недоліків в
освітній діяльності ЗВО здійснюється анкетування здобувачів вищої освіти http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-
opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti, яке проводиться відділом
моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації. Під час інтерв’ювання здобувачів було підтверджено
наявність анкетувань і студенти висловили свою думку і повідомили, що питання в анкетуваннях є правильно
структуровані і поставленні. На думку здобувачів, анкетування є фактичною процедурою, його результати одразу
відчутні в навчальному процесі. На зустрічі із студентським самоврядуванням ЕГ було з’ясовано, що представники
самоврядування здійснюють анкетування серед здобувачів, аналізують та виносять пропозиції під час зустрічей з
ректоратом з метою оновлення змісту освітніх програм.

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

Зважаючи на те, що це первинна акредитація то попередніх зауважень по даній ОП не було.

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

На основі результатів спілкування з членами академічної спільноти експертна група виявила, що процедури та
політики забезпечення якості вважаються корисними та важливими для всіх членів академічної педагогічної
спільноти, що дійсно сприяє освітній програмі та навчальному процесу. Залучення роботодавців до оновлення
освітньої програми та навчального процесу, впровадження досвіду та співпраці з вітчизняними та закордонними
закладами вищої освіти, впровадження в навчальний процес досягнень сучасної науки і техніки, контроль якості
різних аспектів освітньої програми шляхом опитування студентів та випускників. Для підтримання культури якості
ЗВО здійснює наступні заходи: опитування здобувачів, роботодавців, аналіз ринку праці, комунікація із
випускниками університету, забезпечення безперешкодної діяльності студентського самоврядування, публікації
пропозицій роботи для здобувачів за відповідною ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Роботодавці, студенти та академічна спільнота беруть активну участь у забезпеченні якості освітньої програми, що
має вагомий вплив на розвиток освітньої програми та покращує якість навчального процесу. Органи студентського
самоврядування беруть активну участь у контролі якості навчального процесу, що ефективно впливає на учасників
навчального процесу. ЗВО тісно співпрацює з роботодавцями та компаніями-партнерами, що сприяє розвитку
матеріально-технічної бази, бази практик та розвитку практичної освіти для здобувачів та академічної спільноти.

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

Експертна група рекомендує активніше залучати студентське самоврядування до проектування, реалізації та
періодичного перегляду освітніх програм, та частіше проводити зустрічі зі студентською радою.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.
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Освітня програма та діяльність за цією освітньою програмою відповідає визначеному критерію, внутрішнє
забезпечення якості освітньої програми сприяє досягненню заявлених цілей та програмних результатів навчання.
Для підтримання культури якості ЗВО здійснює наступні заходи: опитування здобувачів, роботодавців, аналіз ринку
праці, комунікація із випускниками університету, тощо. Експертна група рекомендує активніше залучати
студентське самоврядування до процесу оновлення змісту ОП.

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.

В університеті розроблена нормативно-правова база, документи якої регламентують всі права та обов’язки учасників
освітнього процесу, а саме: Статут ДУТ (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_85467300.pdf ), Положення про
організацію освітнього процесу у Державному університеті телекомунікацій
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf ), Кодекс академічної доброчесності Державного університету
телекомунікацій зі змінами, затверджений Вченою радою(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf ),
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності ДУТ
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34626509.pdf ). Нормативно-правової бази послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми. Доступ до нормативно-правової бази ЗВО є відкритим і реалізовується через
загальнодоступний сайт університету (http://www.dut.edu.ua/ )

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.

ЗВО забезпечує громадське обговорення проектів щодо змін освітньої програми зі всіма стейкхолдерами, доступ до
обговорення було розміщене на сторінці кафедри на офіційному сайті ДУТ (http://www.dut.edu.ua/ua/2098-
publichne-obgovorennya-osvitno-profesiynih-program-kafedra-informaciynih-sistem-ta-tehnologiy ). До процесу
перегляду ОП залучалися, як зовнішні стейкхолдери – роботодавці, партнери університету, так науково-педагогічні
працівники та здобувачі освіти, що підтверджується співбесідами зі стейкхолдерами та рецензіями, відгуками
стейкхолдерів, а саме рецензії від компанії Vodafone та Центру Бізнес-технологій.

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

На офіційному сайті ЗВО (http://www.dut.edu.ua/ua/ ) своєчасно публікують достовірну інформацію про ОП в
достатньому для користувачів обсязі (оприлюднено загальну інформацію про ОП, перелік освітніх компонент,
форми підсумкового контролю, і т.д.). Більшу частину важливої інформації можна знайти на сторінці кафедри
(http://www.dut.edu.ua/ua/180-zagalna-informaciya-kafedra-informaciynih-sistem-ta-tehnologiy). Обсяг наданої
інформації є достатнім для проінфомованого вибору потенційних вступників щодо вступу на освітню програму, а
для роботодавців – щодо змісту та цілей підготовки здобувачів за освітньою програмою. Структура сайту є простою
та зрозумілою для користувачів.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Сильні сторони ОП полягають у тому, що визначено чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та
обов‘язки всіх учасників освітнього процесу та є доступними для них під час реалізації ОП. Структура сайту
розроблена та побудована для зручності користування всіх стейкхолдерів, для спрощення пошуку інформації на
сайті працює вбудована функція пошуку інформації за запитами. Крім цього, на сайті функціонує добре наповнена
та налаштована база електронної бібліотеки, яка знаходиться у вільному доступі. А в розділі “Навчання”
знаходиться посилання на розклад занять, де за допомогою декількох запитів можна швидко знайти потрібний
розклад занять (http://e-rozklad.dut.edu.ua/timeTable/group).

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.
Сторінка 23



Експертна група зазначає, що контент на сторінці сайту кафедри “Інноваційне навчання ІСТ”
(http://www.dut.edu.ua/ua/1838-innovaciyne-navchannya-ist-kafedra-informaciynih-sistem-ta-tehnologiy) у розрізі
подання кількості та деякких формулювань загальних та фахових компетентностей не співпадає з поданими в ОП,
що говорить про застарілий контент на цій сторінки.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОП має певний рівень узгодженості із якісними характеристиками за всіма підкритеріями критерію 9. Інформацію
на веб-сайті ЗВО подано коректно та у повному обсязі. Надані в звіті про самооцінювання ДУТ посилання на веб-
ресурси є коректними. Враховуючи сильні сторони ОП та позитивні практики, певну узгодженість за деякими
підкритеріями, експертна група дійшла висновку, що ОП “Інформаційні системи та технології” відповідає рівню В за
Критерієм 9.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

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
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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

***

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

Завгородній Андрій Володимирович

Члени експертної групи

Хорошевська Ірина Олександрівна

Надь Габріелла Олександрівна
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