
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Державний університет телекомунікацій

Освітня програма 50898 Інтелектуальні системи управління

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 124 Системний аналіз

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 50898

Назва ОП Інтелектуальні системи управління

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Cпеціальність 124 Системний аналіз

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Глебена Мирослава Іванівна, Кузнецова Аліса Віталіївна, Ус Світлана
Альбертівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 28.09.2021 р. – 30.09.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2092_83474273.pdf

Програма візиту експертної групи http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2092_87834714.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

Освітня програма «Інтелектуальні системи управління» відповідає за змістом другому (магістерському) рівню вищої
освіти, враховує вимоги Стандарту вищої освіти, корелює з освітніми програмами провідних університетів України.
Цілі освітньої програми «Інтелектуальні системи управління» співзвучні з місією та стратегією університету. Форми
й методи навчання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу, є різноманітними, враховують специфіку
ОП, а інформація про освітній процес для здобувачів освіти є доступною, зрозумілою та подається вчасно.
Професійна кваліфікація науково-педагогічного персоналу цілком відповідає цілям ОП та забезпечує досягнення
визначених результатів навчання. Університет має потужну матеріально-технічну базу, яка відповідає потребам
здобувачів вищої освіти. Заклад плідно співпрацює із роботодавцями. ОП має ряд позитивних та інноваційних
практик. Випускова кафедра Системного аналізу усвідомлює недоліки, я к і існують в О П , т а працює н а д їх
усуненням.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

1. Цілі ОП узгоджуються з місією та стратегією ЗВО. 2. Інтереси стейкхолдерів враховуються при модернізації та
оновленні ОП. 3. Здобувачі та роботодавці включені до робочої групи з оновлення ОП. 4. Забезпечена можливість
вибору дисциплін з різних ОП. 5. Забезпечено належним чином здобуття навичок soft skills. 6. Правила вступу є
чіткими і зрозумілими та не містять дискримінаційних положень. 7. Заклад забезпечує академічну свободу всіх
учасників ОП. 8. Студенти залучені до наукової роботи, мають змогу брати участь у міжнародній науковій
конференції, яка проводиться у закладі. 9. Процедура конкурсного добору викладачів є прозорою та відповідає
сучасному законодавству у сфері вищої освіти. 10. Роботодавці та практики беруть активну участь в організації та
реалізації освітнього процесу. 11. Впроваджено систему рейтингування НПП персоналу. 12. В університеті
розроблено розвинену систему внутрішніх нормативних документів щодо освітнього процесу та забезпечення якості
ОП, яка забезпечує вчасне виявлення недоліків та їх виправлення. 13. Університет має потужну матеріально-
технічну базу, забезпечує безпечне для життя і здоров'я освітнє середовище. 14. Наявність авторизованого центру
Pearson VUE (Virtual University Enterprises, який є світовим лідером у проведенні сертифікованого електронного
тестування з представництвом в більш ніж 175 країн). 15. Створені умови для навчання здобувачів з особливими
потребами.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

ЕГ визначає такі недоліки у ОП. У закладі відсутня процедура присвоєння професійної кваліфікації. Здобувачі ОП
не залучені до програм міжнародної академічної мобільності. Інформація про ці програми відсутня на сайті закладу.
Мають місце протиріччя між положеннями, які регламентують формування індивідуальної освітньої траєкторії.
Каталог вибіркових дисциплін не узгоджений із нормами відповідних положень університету, силабуси деяких
дисциплін відсутні. Існуюче положення про неформальну освіту не дає змогу здобувачам ОП рівня магістр брати
участь у програмах неформальної освіти. ЕГ рекомендує: 1. Унормувати процедуру присвоєння професійної
кваліфікації (розробити окрему форму атестації для присвоєння кваліфікації «Викладач закладу вищої освіти»,
ввести роботодавців до комісії з атестації). 2. Поглибити сприяння академічній мобільності серед здобувачів ОП,
розміщати відповідну інформацію на сайті закладу. 3. Розмістити у вільному доступі силабуси всіх вибіркових
дисциплін. 4. Передбачити можливість запису на дисципліни вільного вибору через авторизований кабінет
здобувача. 5. Узгодити між собою норми положень які регламентують формування індивідуальної освітньої
траєкторії здобувачів. 6. Привести у відповідність до сучасних вимог термінологію у нормативних документах. 7.
Оновити каталог вибіркових дисциплін у контексті узгодження обсягів ОК з нормами відповідних положень
розроблених у ЗВО. 8. Переглянути обмеження допуску здобувачів рівня магістр до участі у програмах
неформальної освіти. 9. Посилити матеріальне заохочення викладачів за результатами наукової і педагогічної
діяльності. 10. Запровадити проходження онлайн-курсів з питань академічної доброчесності для студентів-
першокурсників. 11. На сторінці обговорення ОП визначати дати початку та закінчення громадського обговорення.
12. Продовжувати створювати нормативну базу для вирішення конфліктних ситуацій. 13. Приділити належну увагу
організації психологічної підтримки здобувачів.

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

Однією із стратегічних цілей розвитку Державного університету телекомунікацій (Стратегія розвитку Державного
університету телекомунікацій на 2020 – 2025 роки https://cutt.ly/eElnJnn) є підготовка конкурентоспроможного
людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку держави. Метою освітньо-професійної
програми є підготовка професіоналів, здатних розробляти і застосовувати методи і засоби системного аналізу для
прогнозування поведінки, проектування, управління складними системами, та для проектування систем підтримки
прийняття рішень на основі методології системного аналізу та з використанням методів та засобів штучного
інтелекту, сучасної теорії інтелектуальних систем управління. Унікальність освітньої програми, як зазначено у
відомостях самооцінювання, спрямована на підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці та
розвиває перспективні напрями із застосуванням сучасних систем інтелектуального управління складними
об’єктами та процесами різної природи, особливо в умовах наявності невизначеностей, конфліктів та ризиків. На
думку ЕГ основні цілі стратегічного розвитку враховані в ОП «Інтелектуальні системи управління» та зосереджені
на забезпечення студентам ґрунтовної підготовки та високої конкурентоспроможності на ринку праці для
ефективного виконання завдань інноваційного характеру в сфері ІТ технологій.

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

Цілі освітньої програми та програмні результати навчання враховують пропозиції та потреби як здобувачів так і
роботодавців. При формулюванні цілей ОП враховувались інтереси здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти за
спец. 124 Системний аналіз, органів студентського самоврядування, Координаційної ради по оцінці якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти, студентів-членів Вченої Ради ДУТ. До робочої групи з модернізації ОП залучено
здобувача Снурнікова Олексія Олександровича та представників роботодавців Шушуру Олексія Миколайовича
(керівник проектів, ТОВ «Центр БізнесТехнологій»), Сорокіна Дениса Володимировича (менеджер проектів
департаменту стратегічного розвитку мережі ПрАТ Фарлеп-Інвест). У ході спілкування із фокус групою студентів
з’ясовано, що проводяться анкетування для визначення задоволеності здобувачів щодо якості освітнього процесу
засобами Google Forms. Здобувачі за ОП та представники студентського самоврядування засвідчили, що їх залучали
до модернізації ОП у певній мірі. Серед пропозицій, які висували здобувачі було посилення вивчення англійської
мови, що знайшло свою реалізацію у можливості викладання окремих тем з окремих дисциплін англійською мовою.
Однак, жоден із здобувачів другого року навчання не зміг пригадати чи мав місце такий факт у них на ОП. У
відомостях самооцінювання відзначено, що роботодавці (представники ТОВ «Центр Бізнес- технологій» та ТОВ
«КІБЕРБІОНІК СИСТЕМАТІКС») долучались до модернізації ОП у якості зовнішніх експертів, які надали
рекомендації обрати стратегію підготовки фахівця, що спеціалізується на розробці та впровадженні інтелектуальних
систем управління та відповідає вимогам роботодавців. До відомостей самооцінювання були долучені рецензії на
ОП. До процесу обговорення ОП керівництво Навчально-наукового інституту телекомунікацій долучило
представників академічної спільноти: науковців Інституту проблем штучного інтелекту НАН і МОН України,
Інституту освітньої аналітики, викладачів кафедр Навчально-наукового інституту інформаційних технологій.
Результатом такої співпраці є вдосконалення ОК «Методи та засоби штучного інтелекту» та рекомендації щодо
проведення практик. Також робоча група з модернізації ОП вивчала вимоги до фахових компетентностей вакансій
на сайтах з пошуку роботи від потенційних роботодавців. У процесі спілкування ЕГ з представниками роботодавців,
останні підтвердили свою участь у консультативних зустрічах, які носили неформальний характер, з приводу
модернізації ОП.

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

ІТ галузь відчуває постійну потребу у спеціалістах, які поєднують технологічні знання та вміння з системним
підходом. Одним із перспективних напрямків є підготовка фахівців у сфері розробки, впровадження та супроводу на
інтелектуальних систем управління. Це підтверджується аналізом стратегічних трендів, які представлялись Gartner
IT Symposium/Xpo 2020 (https://cutt.ly/pEx9uto ). При розробці ОП робоча група вивчала портали вакансій та
аналізувала вимоги до кваліфікацій та компетентностей претендентів на роботу. ЗВО має тісну співпрацю з
провідними ІТ компаніями Київського регіону: Vega Telecom, SOFT.UA, EPAM, Soft Serve, Global Logic;
підприємствами у сфері бізнесу ТОВ «Центр бізнес-технологій», Odoo-Україна; Державними та науковими
установами: Центральний державний електронний архів України, Державна наукова установа «Інститут освітньої
аналітики». Це дозволяє залучати вищезазначених стейкголдерів до обговорення сучасного бачення підготовки
фахівців за профілем інтелектуальні системи управління та формулювання ПРН за ОП. До циклу професійної та
практичної підготовки включено наступні ОК: Сучасна теорія інтелектуальних систем управління, Інтелектуальне
управління в умовах невизначеності, Методи та засоби штучного інтелекту, Методи та технології прийняття рішень.
Розробниками ОП враховано досвід зарубіжних освітніх програм: проаналізовано змістовне наповнення дисциплін
програми Master of Business Analytics Масачусетського технологічного університету (https://cutt.ly/kEx6HGk ), які
корелюються із освітніми компонентами ОП «Інтелектуальні системи управління» («Optimization Methods»,
«Analytics Lab: Action Learning Seminar on Analytics, Machine Learning, and the Digital Economy», «Analytics Edge»).
При розробці освітньої програми проєктна група проводила аналіз аналогічних ОП, які запроваджені у КНУ ім.
Тараса Шевченка (Методологія та організація наукових досліджень, Педагогіка та психологія вищої школи,
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Математичні методи прийняття рішень в умовах конфлікту), Національного університету «Харківський
політехнічний інститут» (Методи оптимального керування, Штучні нейронні мереж, Інтелектуальні системи аналізу
даних), НУ «Львівська політехніка» (Технології підтримки процесів прийняття рішень, Інформаційний маркетинг
та менеджмент). Розробники вивчали змістовне наповнення ОК, перелік вибіркових курсів, методи навчання.
Відповідно це знайшло своє відображення у контексті наповнення ОП освітніми компонентами.

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.

До відомостей самооцінювання гарантом програми додано ОП 2021 року, яка розроблена на основі стандарту вищої
освіти за спеціальністю 124 «Системний аналіз» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (Наказ МОН
України від 18.03.2021 № 332). При детальному аналізі ОП виявлено, що зміст підготовки, сформульований у
термінах програмних результатів навчання (ПРН 1-ПРН 10), відповідає стандарту вищої освіти за розглядуваною
спеціальністю. Додатково до спеціальних компетентностей (СК) та програмних результатів (ПРН) введено СК та
ПРН, які враховують вимоги професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти». За ОП
передбачено присвоєння професійної кваліфікації «Аналітик комп’ютерних систем» та «Викладач закладу вищої
освіти». ЕГ піддає сумніву правомірність присвоєння професійної кваліфікації, так як закладом не розроблено
нормативної бази, яка б чітко визначала процедуру її присвоєння.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Позитивним в контексті Критерію 1 за даною ОП відзначимо: - цілі програми узгоджуються з місією та стратегією
ЗВО; - інтереси стейкхолдерів враховуються при модернізації ОП.

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

До недоліків можна віднести віднести відсутність нормативного документу, що унормовує присвоєння професійної
кваліфікації. Рекомендації щодо удосконалення даної ОП в контексті критерію 1: - передбачити процедуру
присвоєння професійної кваліфікації.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Зважаючи на наведені сильні сторони, зокрема врахування інтересів стейкхолдерів при модернізації ОП, а також
рекомендації щодо удосконалення освітньої програми у контексті критерію 1, ЕГ дійшла висновку, що освітня
програма «Інтелектуальні системи управління» відповідає рівню В за критерієм 1.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Обсяг ОП становить 90 кредитів, що відповідає вимогам статті 5 Закону України «Про вищу освіту» щодо обсягу
освітньо-професійної програми на другому рівні вищої освіти. 65 кредитів спрямовано на формування
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та 25 (27,8% ) кредитів
відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти.
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2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

Освітня програма є структурованою, освітні компоненти взаємопов’язані і підпорядковані певній логіці навчання та
викладання, що дозволяє досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. Зміст ОП відповідає
заявленій предметній області. Кожен програмний результат, який визначений стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю, охоплений змістом програми та забезпечується через вивчення обов’язкових компонент
ОП, про що свідчить матриця відповідності. Додатково до спеціальних компетентностей (СК) та програмних
результатів (ПРН) введено СК та ПРН, які враховують вимоги професійного стандарту на групу професій «Викладачі
закладів вищої освіти». На думку ЕГ досягнення додаткових ПРН є сумнівним, так як СК (додаткові) формуються
виключно двома ОК: Педагогіка та психологія у вищій школі (3кр, 18 год. лекцій та 18 год. практичних), Науково-
педагогічна практика (6 кр термін проходження 4 тижні). Відсутня ОК, яка формує ПРН з методики викладання.

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

Проаналізувавши навчальні плани та силабуси дисциплін ЕГ дійшла до висновку, що освітні компоненти ОП у
цілому сформовано у відповідності до предметної області спеціальності 124 Системний аналіз. Предметною областю
є: математичні методи та інформаційні технології аналізу, моделювання, прогнозування, проектування та
прийняття рішень стосовно складних систем різної природи (інформаційних, економічних, фінансових, соціальних,
технічних, організаційних, екологічних тощо). Зміст предметної області розкривається через вивчення ОК:
«Математичні методи моделювання та організації процесів», «Методи та технології прийняття рішень», «Сучасна
теорія інтелектуальних систем управління», «Інтелектуальне управління в умовах невизначеності», «Методи та
засоби штучного інтелекту».

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

Обсяг (у кредитах ЄКТС), який відводиться на дисципліни, за вибором здобувачів вищої освіти становить 25, і
складає 27,8% загального обсягу ОП, що загалом відповідає Закону України «Про вищу освіту» (пункт 15 частини
першої статті 62). Право вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін за ОП регламентується
Положенням про формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти у Державному
університеті телекомунікацій (https://cutt.ly/iEmTZPi) та Положенням про організацію освітнього процесу у
Державному університеті телекомунікацій (https://cutt.ly/eExS8w8), Положенням про порядок та умови обрання
студентами вибіркових дисциплін у ДУТ (https://cutt.ly/jEmPKPd). Відповідно до Положення про формування
індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти у ДУТ (ст.11) «здобувачі другого (магістерського) рівня
вищої освіти на початку осіннього семестру першого року навчання здійснюють вибір освітніх компонент для
вивчення їх у весняному семестрі з Каталогу освітніх компонентів вільного вибору студентами з будь-якого його
розділу». ЕГ проаналізувала, надані гарантом, навчальний план та індивідуальні плани здобувачів. Із
вищезазначених документів випливає, що дисципліни вільного вибору є присутніми як у осінньому, так і у
весняному семестрах, при чому навчальний план передбачає ДВВС (дисципліни вільного вибору студента) обсягом 5
кр., а каталог вибіркових дисциплін містить ОК обсягом 3, 4 та 5 кредитів. Відповідно до Положенням про порядок
та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у ДУТ (розділ 3): «кількість кредитів обсягу освітніх компонент
за вибором здобувача для освітнього рівня «бакалавр» становить числу кратному 5, для освітніх рівнів «магістр» та
«доктор філософії»- кратних 3». У ході бесіди із фокус-групою студентів ЕГ з’ясувала механізм вибору дисциплін на
ОП. Дисципліни вибору на другому рівні вищої освіти вводяться до індивідуального навчального плану студента
починаючи з першого семестру. Здобувачі зазначили, що ознайомитись з переліком та змістом вибіркових
дисциплін вони можуть безпосередньо на кафедрі або на сайті у Каталозі освітніх компонентів вільного вибору
студентами (https://cutt.ly/8EIf0jw). Здійснивши вибір здобувач пише заяву та передає її у деканат, де
узагальнюються списки та формуються навчальні групи. Загалом для здобувачів така процедура є зрозумілою. На
момент проведення експертизи на сайті у Каталозі освітніх компонентів вільного вибору студентами були відсутні
робочі програми (силабуси) деяких ОК, які були на той момент вже включені до індивідуальних планів здобувачів 1
року навчання («Функціональні мови програмування», «Інтелектуальні інтерфейси» та «Мережеві технології у
процесах управління»). ЗВО також пропонує здобувачам проходження сертифікованих курсів від фірм–партнерів
(https://cutt.ly/vEIhnPs ) .

5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.
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Освітня програма передбачає практичну підготовку здобувачів через науково-педагогічну (6 кр.) науково-
дослідницьку (6 кр.) та переддипломну практику (6 кр). На час проведення експертизи науково-педагогічна
практика тривала, цю практику проводили у закладі при кафедрі системного аналізу ДУТ. Такий вид практики, як
зазначено у ОП, забезпечує опанування здобувачами наступних ПРН: РН1, РН2, РН4, РН10, РН11, РН12, РН13, РН14.
Для проходження науково-дослідницької практики базою практики також визначено кафедру системного аналізу
ДУТ. Такою практикою передбачено опанування наступних ПРН: РН1, РН2, РН6, РН8, РН10, РН11, РН13, РН14.
Переддипломна практика повинна забезпечити досягнення наступних результатів навчання: РН1, РН2, РН3, РН4,
РН6, РН7, РН8, РН10, РН11, РН13, РН14. Як бази практики можуть використовуються організації з якими ЗВО уклав
договори про проведення практик, але це не обмежує можливості здобувачів проходити практичну підготовку на
самостійно вибраному підприємстві, діяльність якого відповідає змісту практичної підготовки. Завдання практики
узгоджуються з базою практики у кожному конкретному випадку та корелюють з метою та змістом практики для
здобувачів. Враховуючи той факт, що випускників за ОП нема, і практика проводиться вперше, опитування стосовно
задоволеності практичною підготовкою поки що не проводились. Під час бесіди з ЕГ здобувачі підтвердили
важливість практичної підготовки у формуванні компетентностей, які є важливими у процесі професійної
діяльності.

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

ОП передбачає опанування здобувачем соціальних навичок (soft skills) через освітні компоненти: «Педагогіка та
психологія у вищій школі», «Комерціалізація інновацій в цифровій економіці», «Організація проведення наукових
досліджень». У процесі вивчення таких дисциплін формуються такі навички я к комунікабельність, креативність,
лідерські якості, здатність організувати свою освітню діяльність та вміння дотримуватись дедлайнів, прагнення
самовдосконалення та самореалізації, вміння зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності.
Набуттю соціальних навичок сприяють форми організації навчання, які застосовуються НПП на ОП (проєктні
методи), а також додаткові можливості поза факультетом: спортивні змагання, конференції
(https://cutt.ly/hEALxn8, https://cutt.ly/gEALQ14 ), музичні гуртки, «Mafia Club». ЕГ хоче відмітити прекрасну
ініціативу ректора щодо розміщення картинної галереї (демонструє різні факти з історичного минулого України)
для національно-патріотичного виховання студентського колективу.

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

Професійний стандарт відсутній. За ОП передбачено присвоєння професійної кваліфікації: «Аналітик
комп’ютерних систем», «Викладач закладу вищої освіти». У зв'язку з цим у ОП додатково до СК та ПРН введено СК
та ПРН, які враховують вимоги професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», але,
як було сказано вище, на думку ЕГ досягнення додаткових ПРН є сумнівним і документи, які унормовують
присвоєння цієї кваліфікації відсутні. ЕГ настійливо рекомендує унормувати процедуру присвоєння професійної
кваліфікації (розробити окрему форму атестації для присвоєння кваліфікації «Викладач закладу вищої освіти»,
ввести роботодавців до комісії з атестації).

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.

Розподіл навчального часу визначається Положенням про організацію освітнього процесу у ДУТ
(https://cutt.ly/eExS8w8 ) відповідно до якого: «На індивідуальні заняття і самостійну роботу необхідно планувати до
50% навчального часу загальних спеціальних дисциплін, до 2/3 – для дисциплін магістерської підготовки зі
спеціальності. Для дисциплін індивідуального вибору за темою досліджень планувати самостійне вивчення під
керівництвом наукового керівника». Проаналізувавши навчальний план ЕГ з’ясувала, що самостійна робота складає
від 40% до 70 % загального обсягу з кожної дисципліни нормативної частини. Зміст самостійної роботи коротко
визначається силабусом ОК у розділі ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ») . Закладом проводяться опитування
щодо якості організації навчання за освітньою програмою де вивчається питання розподілу часу на аудиторну та
самостійну роботу (https://cutt.ly/0E8r9oT ). У ході спілкування з фокус групою, здобувачами не зазначено
надмірний чи недостатній обсяг навчального навантаження на ОП.

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

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою навчання за ОП «Інтелектуальні системи управління» не
здійснюється. ЗВО має розроблене «Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДУТ»
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(https://cutt.ly/NEAZK8W), що дозволить швидко адаптувати ОП для здобуття вищої освіти за дуальною формою за
потреби.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Позитивним в контексті Критерію 2 за даною ОП відзначимо: - забезпечена можливість вибору дисциплін з різних
ОП; - забезпечене належним чином здобуття навичок soft skills.

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

Рекомендації щодо удосконалення даної ОП в контексті критерію 2: - унормувати присвоєння професійної
кваліфікації; - розмістити у вільний доступ силабуси всіх вибіркових дисциплін; -передбачити можливість запису на
дисципліни вільного вибору через авторизований кабінет здобувача; - узгодити між собою норми положень, які
регламентують формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів; - оновити каталог вибіркових дисциплін
у контексті узгодження обсягів ОК з нормами відповідних положень, розроблених у ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Зважаючи на наведені сильні сторони, зокрема забезпечена можливість вибору дисциплін з різних ОП, забезпечене
належним чином здобуття навичок soft skills а також рекомендації щодо удосконалення освітньої програми у
контексті критерію 2, ЕГ дійшла висновку, що освітня програма «Інтелектуальні системи управління» відповідає
рівню В за критерієм 2.

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 до Державного університету телекомунікацій у 2021 році ухвалені Вченою радою університету 15
грудня 2020 р протокол № 5 (https://cutt.ly/ZEA41Qu). Правила є чіткі та зрозумілі та не містять дискримінаційних
положень.

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

У Правилах прийому визначена процедура вступу абітурієнтів на ОП «Інтелектуальні системи управління»
освітнього ступеня магістр із зазначенням форм, термінів та вартості навчання (https://cutt.ly/WEA5aoY,
https://cutt.ly/IEA5cQ3, https://cutt.ly/UEA5Kwg). На сайті міститься вся необхідна інформація стосовно програми
фахового вступного випробування (https://cutt.ly/OEA5BSI, https://cutt.ly/bEA5fW4). До розрахунку конкурсного
балу, для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, окрім оцінки єдиного вступного іспиту з іноземної мови
у формі тесту та оцінки фахового вступного випробування враховуються бали за навчальні та наукові досягнення і
суспільну активність, що обчислюються згідно з додатком 6 (https://cutt.ly/TE9CfD0 ). Правилами прийому
передбачено можливість вступу з дипломом, здобутим за іншою спеціальністю.

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.
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Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, врегульовується низкою внутрішніх документів ДУТ:
Положенням про організацію освітнього процесу у ДУТ (https://cutt.ly/eExS8w8), Положенням про порядок
перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів) у ДУТ (https://cutt.ly/hEDwPdu), Положенням про
порядок організації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ДУТ (https://cutt.ly/YEDwJoz).
Визнання результатів навчання проводиться директором інституту на підставі заяви студента за умови ідентичної
назви, обсягу навчальної дисципліни та форм підсумкового контролю. В інших випадках питання про
перезарахування результатів заліків та екзаменів вирішується відповідними кафедрами за умови відповідності
програмних результатів навчання за цими дисциплінами. Практики визнання результатів навчання, отриманих в
інших ЗВО, за ОП, що аналізується, не було

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

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті у Державному університеті телекомунікацій
врегульовується Положенням про неформальну та інформальну освіту ДУТ (https://cutt.ly/NEDeLtb) та Положенням
про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів) у ДУТ (https://cutt.ly/hEDwPdu). Визнання
результатів набутих у неформальній та інформальній освіті, обсягом до 30 кредитів ЄКТС здійснюється за рішенням
директора інституту. Процедура визнання передбачає такі кроки: подання заяви з додатковими підтверджуючими
документами; формування комісії, яка визначає можливість визнання, форми та строки для визнання результатів
навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті; проведення атестації для визнання результатів навчання,
набутих у неформальній та інформальній освіті. Положенням про неформальну та інформальну освіту ДУТ
визначено (п.3.1): «До участі у програмах неформальної освіти допускаються здобувачі вищої освіти з другого курсу
освітньо-кваліфікаційного рівня магістра та здобувачів третього освітньо-кваліфікаційного рівня доктора
філософії.» Таке обмеження допуску до участі у програмах неформальної освіти є незрозумілим для ЕГ. Розділом 4
(п.4.1) вищезазначеного положення визначено наступне: «За результатами навчання із сертифікацією знань
іноземних мов здобувач вищої освіти, який підтвердив свій рівень знань дійсним сертифікатом тестів ТОЕFL, або
International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче В2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) звільняється від складання вступного
іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до
результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.» ЕГ рекомендує уточнити про який саме вступний
іспит йде мова і для якого рівня вищої освіти. Водночас на зустрічах було з’ясовано, що практика зарахування
результатів неформальної освіти на ОП, що акредитується, відсутня. Відповідно до нормативної бази ЗВО така
практика не могла мати місце на даній ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Позитивним в контексті Критерію 3 за даною ОП відзначимо: правила вступу є чіткі і зрозумілі та не містять
дискримінаційних положень.

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

До недоліків можна віднести обмеження допуску до участі у програмах неформальної освіти для здобувачів рівня
магістр. Рекомендації щодо удосконалення даної ОП в контексті критерію 3: - поглибити сприяння академічній
мобільності серед здобувачів ОП; - привести у відповідність термінологію у нормативних документах (зокрема у
Положенні про неформальну та інформальну освіту ДУТ (https://cutt.ly/NEDeLtb) вживання терміну освітньо-
кваліфікаційний рівень ); - ЕГ рекомендує переглянути обмеження допуску здобувачів магістерського рівня до участі
у програмах неформальної освіти.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Зважаючи на наведені сильні сторони, зокрема те, що правила вступу є чіткі та зрозумілі, при вступі здобувачам
нараховуються додаткові бали за навчальні та наукові досягнення і суспільну активність, а також рекомендації щодо
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удосконалення освітньої програми у контексті критерію 3, ЕГ дійшла висновку, що освітня програма
«Інтелектуальні системи управління» відповідає рівню В за критерієм 3.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі
цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи.

Форми та методи навчання регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу у ДУТ
(https://cutt.ly/eExS8w8). Відповідно до нього: «Основними формами навчальної роботи в магістратурі є: оглядові,
проблемні лекції; індивідуальні навчальні заняття; науково-навчальні семінари з окремих тем, розділів навчальних
дисциплін і досліджень, що проводяться магістрами; самостійна робота, у тому числі проведення досліджень за
затвердженою темою і підготовка кваліфікаційної роботи». Навчання магістрів проводиться за індивідуальними
планами. Кожному магістру призначається науковий керівник, який здійснює керівництво роботою магістра і звітує
про неї кожен семестр. Форми проведення занять вибираються викладачем самостійно і прописані у силабусах та
робочих програмах дисциплін. Академічна свобода НПП забезпечується вибором форм, методів і засобів навчання,
що відповідають освітній програмі. ПРН, які забезпечуються під час вивчення окремого ОК визначені в його
силабусі і корелюють із матрицею відповідності, поданій у ОП. Зміст ОК дозволяє досягти визначених в освітній
програмі ПРН. Однак, ЕГ відмічає, що згідно цим документам кожний ОК забезпечує майже всі ПРН, визначені
Стандартом вищої освіти України. Так, наприклад, визначено, що ОК « Методи та технології прийняття рішень»
забезпечує всі результати крім ПРН 6 та 7, «Інтелектуальне управління в умовах невизначеності» забезпечує всі
ПРН з 1 по 9, «Комерціалізація інновацій в цифровій економіці» забезпечує ПРН 3,4,5, 9,10, 11. ЕГ рекомендує
переглянути матрицю відповідності та конкретизувати ПРН, які забезпечуються окремими ОК. Під час карантинних
обмежень навчальний процес в університеті відбувався у дистанційному режимі відповідно до «Положення про
дистанційне навчання» (https://cutt.ly/LExHz0p ) з використанням платформи Moodle та Zoom. За результатами
опитування більшість студентів задоволена застосовуваними методами навчання і вважає доречним
використовувати елементи дистанційного навчання у подальшому. Академічна свобода здобувачів вищої освіти
забезпечується через можливість вибору тем курсових проєктів та кваліфікаційних робіт, вибору баз практики, що
було підтверджено під час зустрічей із фокус-групами. Однак, у зв'язку із карантинними обмеженнями, практика
проводиться на базі університету згідно з «Тимчасовий порядок проведення та захисту виробничої, переддипломної
практик у 2019/2020 навчальному році для здобувачів вищої освіти у ДУТ » (https://cutt.ly/AEGKYS9). Під час
зустрічі із здобувачами, ЕГ впевнилася, що вони задоволені методами навчання, які застосовуються. Свої пропозиції
та зауваження студенти можуть подати через електронну скриньку довіри, посилання розміщено на сайті
університету (https://cutt.ly/1EGLgNv).

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).

Основну інформацію стосовно освітнього процесу здобувачі можуть отримати з сайту ДУТ. На сторінці кафедри
висвітлено інформацію про освітню програму (https://cutt.ly/pExXOQp), її обов'язкові складові. У загальному доступі
є силабуси ОК та методичні рекомендації до практик та кваліфікаційної роботи. Необхідні методичні матеріали
доступні у електронному вигляді у бібліотеці та системі дистанційного навчання Moodle, що було продемонстровано
здобувачами під час зустрічей. У Каталозі освітніх компонентів вільного вибору студентами
(https://cutt.ly/eEGZM1D) наявні силабуси вибіркових дисциплін. Представлені силабуси містять інформацію щодо
форм, методів та критеріїв оцінювання. Крім того, така інформація надається безпосередньо викладачами під час
ознайомчих конференцій та на першому занятті, що було підтверджено під час зустрічей із фокус-групами.

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

Поєднання навчання і досліджень забезпечується участю здобувачів у науково-дослідній роботі кафедри, наукових
гуртках та конференціях. Програми роботи гуртків доступні на сайті університету на сторінці кафедри. Здобувачі
мають змогу взяти участь у Міжнародній науково-практична конференція «Telecommunication: problems and
innovation», яка проводиться в Державному університеті телекомунікацій. Перелік тез студентів, які брали участь у
наукових конференціях, був наданий на запит ЕГ. Здобувачі також залучаються до участі у НДР, що проводиться на
кафедрі, так в рамках виконання госпдоговірної НДР «Бізнес-аналіз та обґрунтування ІТ рішень для оптимізації
виробничих процесів підприємства» магістр Снурніков О.О. провів дослідження щодо створення методики оцінки
якості роботи персоналу приватного підприємства «Мільйон+». Під час огляду матеріально-технічної бази ЕГ
переконалася, що для виконання НДР студентів у закладі наявні обладнані лабораторії і необхідне програмне
забезпечення. Положення про організацію наукової роботи студентів ДУТ (https://cutt.ly/VEcqbqC) передбачає
заохочення студентів до наукової та дослідницької роботи. За результатами участі у конкурсі або конференції
можуть бути зараховані певні теми і види робіт, передбачені у робочій програмі ОК.
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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.

Згідно Положення про організацію освітнього процесу, робочі навчальні програми дисциплін щорічно
обговорюються на засіданнях кафедр та повинні бути затверджені директором інституту(деканом факультету) не
пізніше, ніж за 2 місяці до початку навчального року, протягом якого вивчаються відповідні дисципліни. На основі
робочих програм складаються силабуси, які доступні для здобувачів на сайті кафедри або в каталозі вибіркових
дисциплін. Зміст освітніх компонент обговорюється на засіданнях кафедри. Ініціатором оновлень ОК можуть
виступати завідувач кафедри, лектор курсу, представники компаній-партнерів, здобувачі вищої освіти. Під час
експертизи ЕГ впевнилася, що силабуси ОК містять сучасний перелік рекомендованих джерел, включають
результати власних досліджень викладачів. Так за результатами власних досліджень та підвищення кваліфікації
були оновлені ОК «Комерціалізація інновацій в цифровій економіці» - включена методика оцінювання
інвестиційних проектів, «Інтелектуальне управління в умовах невизначеності» - розділ, що стосується формалізації
недосконалих даних, «Методи т а технології прийняття рішень», також вибіркові ОК - «Штучний інтелект»,
«Функціональні мови програмування».

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

ДУТ є членом Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ). Всі НПП кафедри беруть активну участь у проведенні
щорічних міжнародних науково-практичних семінарів, що проводяться під егідою МСЕ. Двоє викладачів кафедри
взяли участь у програмах міжнародного стажування. Золотухіна О.А. у 2019 р. пройшла стажування в Польщі на базі
Institute of international Academic and Scientific Cooperation, викладач кафедри Штіммерман А.М. пройшла
Міжнародну програму підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, педагогічних та науково-педагогічних
працівників «Разом із визначними лідерами сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для
формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу». Викладачі, які викладають дисципліни
професійного та практичного спрямування, є членами міжнародної професійної організації Internet Society (ISOC).
Здобувачі вищої освіти задіяні до процесів інтернаціоналізації через участь у міжнародній конференції, що
проводиться у ДУТ, але програми академічної мобільності у даній ОП не впроваджуються. На рівні закладу мо
жливість міжнародної академічної мобільності, порядок її впровадження та визнання отриманих результатів
навчання регламентується Положенням про порядок організації права на академічну мобільність учасників
освітнього процесу Державного університету телекомунікацій (https://cutt.ly/iEGMzYl) проте на сайті закладу
відсутня інформація щодо наявних програм академічної мобільності. Під час експертизи представник міжнародного
відділу пояснила, що така ситуація є наслідком пандемії, але якщо студент запропонує програму, в якій він хоче
взяти участь, заклад буде його підтримувати. Так, до прикладу, здобувачки 1 курсу ОП, коли навчалися у
бакалавраті, долучилися до європейського проекту «IT for SHE» та виграли гранти на участь у конгресі «Perspektywy
Women in Tech Summit» (https://cutt.ly/UEGMyms)

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Заклад забезпечує академічну свободу всіх учасників ОП. Студенти залучені до наукової роботи, мають змогу брати
участь у міжнародній науковій конференції, яка проводиться у закладі. ОК передбачають ознайомлення із
сучасними науковими досягненнями і практиками.

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

Здобувачі не в повній мірі долучаються до програм міжнародної академічної мобільності. На сайті закладу відсутня
інформація щодо програм академічної мобільності. ЕГ рекомендує залучати студентів до програм міжнародної
академічної мобільності, розміщати відповідну інформацію на сайті закладу.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Значних недоліків за Критерієм 4 не виявлено, а слабкі сторони суттєво не впливають на загальну оцінку за цим
критерієм. Експертна група ухвалила спільне рішення оцінити відповідність Критерію 4 за рівнем В.

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

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

Контрольні заходи включають вхідний, поточний, рубіжний (модульний, тематичний) та підсумковий контроль, що
регулюється Положенням про організацію освітнього процесу у ДУТ (https://cutt.ly/XEFvxDd). Вхідний контроль
проводиться викладачами на першому занятті за завданнями, які відповідають програмі попередньої освітньої
компоненти у формі усного опитування студентів (це допомагає розробити заходи надання індивідуальної допомоги
студентам та коригування освітнього процесу). ЕГ вважає позитивною практикою те, що на час пандемії була
розроблена відповідна нормативна база, а саме: Положення про дистанційне навчання (https://cutt.ly/LExHz0p),
Тимчасовий порядок проведення та захисту виробничої, переддипломної практик у 2019/2020 (
https://cutt.ly/AEGKYS9) та інші. Форми проведення поточного контролю і максимальні оцінки за них визначено у
силабусах відповідної навчальної дисципліни, які є загальнодоступними (https://cutt.ly/qEYSB72). Рубіжний
(модульний, тематичний) контроль проводиться після вивчення логічно завершеної частини навчальної програми
дисципліни у формі контрольної роботи, тестування, виконання розрахункового завдання, курсової роботи.
Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання студентів за ОП на проміжних або заключному
етапах їх навчання. Він включає семестровий контроль і атестацію. ЕГ встановила, що форми контрольних заходів
та критерії оцінювання здобувачів дозволяють встановити досягнення здобувачем ПРН. Під час спілкування з ЕГ
здобувачі розповіли, що, зазвичай, лектором на першому занятті з дисциплін поточного семестру оприлюднюється
інформація про структуру курсу, форми контрольних заходів, а також правила та критерії оцінювання.

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

Формою підсумкової атестації за ОП «Інтелектуальні системи управління» є захист кваліфікаційної роботи магістра,
атестація здійснюється відкрито і публічно. Таким чином форма підсумкової атестації відповідає стандарту вищої
освіти за спеціальністю 124 «Системний аналіз» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Порядок
проведення атестації регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у Державному Університеті
Телекомунікацій (https://cutt.ly/QEYN4iG) та Положенням про організацію та проведення підсумкової атестації
здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання у Державному університету
телекомунікацій (https://cutt.ly/yEZLBhm). На запит ЕГ гарант програми надала тематику кваліфікаційних робіт
здобувачів ОП, вони відповідають цілям ОП та ПРН.

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.

На офіційному сайті ЗВО є у вільному доступі нормативні документи, якими описується процедура проведення
контрольних заходів, такі як: Положенням про організацію освітнього процесу у ДУТ (https://cutt.ly/TEGwvxf).
Поточний контроль та оцінка якості навчання проводиться викладачами Університету на всіх видах аудиторних
занять. Кількість модулів залежить від обсягу ОК і регламентується його робочою програмою. Результати поточного
контролю є основною інформацією при проведенні заліку і враховуються викладачем при визначенні підсумкової
екзаменаційної оцінки з даної дисципліни. Згідно до п. 9. 2 вищезазначеного положення «з метою стимулювання
планомірної та систематичної навчальної роботи, результати складання екзаменів, захистів курсових проектів
(робіт) та практик оцінюються за національною (чотирибальною), уніфікованою семибальною шкалою ECTS - А
(відмінно), В,С (добре), D,E (задовільно), FX,F (незадовільно), і рейтинговою 100-бальною шкалою, а заліків – за
двобальною, семибальною шкалою А,B,C,D,E (зараховано), FX,F (не зараховано) і 100- бальною шкалою». Здобувачі
мають право на апеляцію, якщо вони не погоджується з отриманою під час контролю оцінкою. Під час зустрічі із
здобувачами та студентським самоврядуванням було виявлено, що вони знають про можливість перескладання
екзаменів та що робити у разі конфліктних ситуацій. Академічна доброчесність та об’єктивність оцінювання,
особливо під час дистанційного навчання, забезпечується за рахунок індивідуальних завдань під час оцінювання.
Випадків конфліктних ситуацій на ОП Системний аналіз виявлено не було.
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4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під
час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності у ДУТ регулюється Кодексом академічної
доброчесності (https://cutt.ly/AEFZOk6). Згідно до п. 3.5 за порушення академічної доброчесності здобувачі вищої
освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання або
проходження відповідного освітнього компонента ОП; відрахування із університету; позбавлення академічної
стипендії, пільг з оплати за навчання. Перевірка кваліфікаційних робіт на наявність текстових запозичень
здійснюється відповідно до Інструкції щодо перевірки на академічний плагіат наукових робіт, кваліфікаційних
робіт, навчально-методичних матеріалів здобувачів вищої освіти, наукових та науково-педагогічних працівників
ДУТ з використанням технічних засобів (https://cutt.ly/hEF0SWX) та за допомогою антиплагіатної системи
StrikePlagiarism.com. ЕГ вважає гарною практикою, що ЗВО має репозиторій, у якому зберігаються всі
кваліфікаційні роботи. На момент проведення експертизи вільного доступу до репозиторію не було, через те, що він
оновлюється. Але на запит ЕГ під час зустрічі з адміністративним персоналом репозиторій з кваліфікаційними
роботами був продемонстрований провідним інженером відділу розробки та супроводження Інтернет-ресурсів.
Інформування здобувачів за ОП щодо дотримання норм академічної доброчесності здійснюється шляхом
підписанням ними Декларації про академічну доброчесність на початку навчання. Під час зустрічі із здобувачами
ЕГ дізналася, що вони в загальних рисах обізнані щодо питань академічної доброчесності. Тому експертна группа
рекомендує окрім підписання Декларації про академічну доброчесність запропонувати проходження онлайн курсу з
питань академічної доброчесності, наприклад, https://cutt.ly/xEF0soL .

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Позитивним в контексті Критерію 5 за даною ОП відзначимо: - в ЗВО розроблено та затверджено достатню кількість
внутрішніх нормативних документів, які регулюють форми та процедури проведення контрольних заходів, критерії
оцінювання здобувачів освіти, в тому числі в умовах карантинних обмежень.

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

Рекомендації щодо удосконалення даної ОП в контексті критерію 5: ЕГ рекомендує запровадити проходження
онлайн-курсів з питань академічної доброчесності для здобувачів, наприклад https://cutt.ly/xEF0soL

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Форми контролю, критерії та процедури оцінювання здобувачів визначено чітко і зрозуміло, контрольні заходи та
критерії їх оцінювання є заздалегідь оприлюдненими та описаними у документах ЗВО. Суттєвих недоліків за
Критерієм 5 не виявлено.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

До реалізації обов'язкових компонент ОП «Інтелектуальні системи управління» залучено 8 науково-педагогічних
працівників, з них 3 доктори наук. І з інформації, наданої ЗВО, спеціальності за вищою освітою, наукові
спеціальності, попередня наукова та професійна підготовка та діяльність, фахові публікації викладачів (зокрема ті,
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які індексуються у міжнародних науково-метричних базах Scopus та Web of Science) відповідають освітнім
компонентам, що ними викладаються. Навчально-методичні матеріали, підготовлені викладачами, т а бази
підвищення кваліфікації також свідчать п р о ї х відповідність навчальним дисциплінам, які вони забезпечують.
Забезпечено виконання не менш ніж 4 пунктів ліцензійних вимог. В університеті існує система рейтингування НПП.
На підставі результатів рейтингування приймається рішення щодо заохочення викладачів (Положення про щорічну
рейтингову оцінку діяльності науково-педагогічних працівників Державного університету телекомунікацій
https://cutt.ly/tEx1A7V ). Результати рейтингування враховуються при процедурі конкурсного відбору. За
результатами зустрічей із фокус-группами ЕГ прийшла до висновку, що викладачі систематично підвищують
кваліфікацію та приймають участь у профільних конференціях, їх професійна кваліфікація цілком відповідає цілям
ОП та забезпечує досягнення визначених результатів навчання.

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

Конкурсний добір викладачів регламентується Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад (https://cutt.ly/CEx1M17), яке розміщене у вільному доступі на сайті ЗВО. В Положенні передбачені
процедури, направлені на оцінювання рівня професіоналізму претендента на посаду. Так, для оцінювання рівня
професійної кваліфікації претендента на посаду НПП кафедра може запропонувати йому прочитати пробні лекції,
провести практичні заняття, за результатами яких складається відгук про відкрите заняття. Кандидатури
претендентів попередньо обговорюються на кафедрах. За результатами обговорення складається мотивований
висновок про професійні якості кожного з претендентів. Рішення про рекомендацію або не рекомендацію
приймається кафедрою шляхом таємного голосування. Для проходження за конкурсом претендент має набрати не
менше 50% голосів. Далі рішення кафедри передається на розгляд Вченої ради інституту, а потім – конкурсної
комісії. На фокус групі представник відділу кадрів докладно розповів про етапи процедури конкурсного добору
НПП, в результаті чого ЕГ переконалася в прозорості та якості професійного добору викладачів для реалізації ОП.

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

ЕГ відзначає тісну співпрацю закладу із роботодавцями. Представники роботодавців залучені до складу робочої
групи з перегляду ОП. Під час зустрічі із представниками роботодавців ЕГ з'ясувала, що вони приймали участь у
обговоренні змін в ОП. Безпосередньо до викладання ОК роботодавці не залучені, але вони залучаються до
освітнього процесу шляхом проведення відкритих лекцій на актуальні теми для здобувачів і НПП, забезпечують
проходження практики на підприємстві на основі довгострокових і короткострокових угод, приймають участь у
оновленні комп’ютерного фонду навчальних лабораторій кафедри. Також компанії-партнери забезпечують
підвищення кваліфікації НПП (тренінги для викладачів від компаній IT Ukraine Association, Life, EPAM, Soft Serve,
S&B Systems, Scylla University).

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

Кафедра залучає представників роботодавців до проведення відкритих лекцій і організації практичних кейсів на
актуальні теми, що було підтверджено під час зустрічей із фокус-групами. Зокрема, представник ТОВ «Центр Бізнес-
технологій» проводив відкриті оглядові лекції для студентів спеціальності Системний аналіз із розглядом
практичних кейсів на прикладі роботи підприємства (https://cutt.ly/8E3R5WI, https://cutt.ly/GE3Twck). Такий
формат передбачений також і для вибіркових ОК. До викладання окремих ОК роботодавці не залучені, але мають
змогу висловити свої побажання щодо практичного наповнення курсів і провести окремі лекції за темами, які цікаві
здобувачам.

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

Кафедра системного аналізу реалізує план підвищення кваліфікації викладачів, вимоги до якого прописані в
Положення про підвищення кваліфікації НПП ДУТ (https://cutt.ly/SExMBh7). Це положення визначає форми
підвищення кваліфікації і механізм його проходження. За результатами зустрічей із НПП ЕГ відзначає, що заклад
пропонує заклади і компанії для підвищення кваліфікації у досить широкому спектрі, які відповідають професійним
та науковим інтересам викладачів, наприклад підвищення кваліфікації в Центральному інституті післядипломної
освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», тренінги для викладачів від компаній IT Ukraine Association, Life,
EPAM, Soft Serve, S&B Systems, Scylla University. Викладачі можуть також самі запропонувати заклад або курси для
підвищення кваліфікації. Інформацію про підвищення кваліфікації розміщено на сторінці кафедри на сайті закладу
(https://cutt.ly/IEKOnEB).
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6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У закладі сформована система рейтингування викладачів. У Положенні про щорічну рейтингову оцінку діяльності
науково-педагогічних працівників Державного університету телекомунікацій (https://cutt.ly/tEx1A7V) детально
описана процедура рейтингування і визначені заходи за її результатами. За положенням рейтингова система
«використовується для проведення щорічної атестації науково-педагогічних працівників для прийняття
відповідних рішень керівництвом кафедр, інститутів (факультетів), Університету. При цьому за показником
рейтингу здійснюються відповідні рішення та рекомендації науково-педагогічному працівнику». Форми заохочення
положенням не визначено. Матеріальне заохочення викладачів за результатами рейтингування не регламентується.
Під час зустрічі із НПП були приведені приклади заохочення викладачів за результатами рейтингу.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильними сторонами та позитивними практиками у контексті Критерію 6 є: - процедура конкурсного добору
викладачів є прозорою та відповідає сучасному законодавству у сфері вищої освіти; - роботодавці та практики
залучаються до реалізації освітнього процесу; - викладачі випускової кафедри систематично проходять підвищення
кваліфікації, в тому числі у провідних ІТ-компаніях; - розроблена та функціонує система рейтингування.

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

ЕГ рекомендує передбачити матеріальне заохочення викладачів за результатами наукової та педагогічної
діяльності.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Зважаючи на залучення роботодавців д о реалізації освітнього процесу, можливість підвищення кваліфікації у
провідних ІТ-компаніях, функціонування системи рейтингування ЕГ дійшла висновку, що освітня програма
«Інтелектуальні системи управління» відповідає рівню В за критерієм 6.

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-технічних ресурсів експертна група прийшла до висновку, що матеріально-технічна база
ЗВО повністю відповідає потребам здобувачів вищої освіти та викладачів, а також використовується для досягнення
цілей та ПРН, що визначені ОП. Для реалізації ОП використовуються лабораторії Навчально-наукового інституту
телекомунікацій та Навчально-наукового інституту інформаційних технологій, які оснащені доступом до мережі
Інтернет, мультимедійним обладнанням, комп’ютерною технікою. У лабораторіях застосовуються лише ліцензовані
та вільно доступні системні та прикладні програмні продукти (ОС Windows 10, Git, Axure RP, Figma, Arduino,
Raspberry Pi). За рахунок спонсорів обладнано лабораторію «Інтернет речей» (щорічно спонсори передають для
користування 30 комплектів Arduino, Raspberry Pi для того щоб здобувачі могли спокійно працювати з
дороговартісними приладами, не боячись щось зіпсувати). Така співпраця із роботодавцями і спонсорами варта
наслідування. У цій лабораторії забезпечується викладання ОК «Інтелектуальні інтерфейси». Студенти вивчають
повний цикл створення інтернету речей від розробки програмного забезпечення до створення роботизованих
систем. У закладі функціонує лабораторія, яка є авторизованим центром Pearson VUE (Virtual University Enterprises,
який є світовим лідером у проведенні сертифікованого електронного тестування з представництвом в більш ніж 175
країн). У цій лабораторії проводиться автоматизоване складання іспитів і сертифікація від компаній, які
розробляють і передають свої тести в міжнародну мережу тестових центрів. ЕГ вважає це взірцевою практикою,
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оскільки наявність сертифіката надає здобувачам переваги при влаштуванні на роботу. ЕГ вважає позитивною
практикою наявність Студентського Центру, в якому здобувачі можуть проводити різні заходи, так як наявний
проектор, колонки, вільний доступ до Інтернету та кафетерій. Бібліотека має необхідні інформаційні та навчальні
ресурси, включаючи сучасні періодичні видання за спеціальністю. Для забезпечення дистанційного навчання
використовуються система електронного навчання Moodle, Zoom. Під час зустрічі зі здобувачами ЕГ мала
можливість переглянути методичне наповнення деяких курсів у системі Moodle та переконатися у наявності
необхідного методичного забезпечення для читання курсів. За результатами зустрічей з фокус-групами ЕГ
встановила, що вони позитивно оцінюють рівень матеріально-технічного забезпечення ОП. Отже, ЕГ вважає що
наявні матеріально-технічні ресурси й навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують досягнення
визначених нею цілей та ПРН.

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

Під час проведення акредитаційної експертизи та спілкування з фокус-групами ЕГ встановила, що доступ
викладачів і здобувачів вищої освіти до інфраструктури та інформаційних ресурсів університету, необхідних для
навчання, викладацької та наукової діяльності в межах освітньої програми є безоплатним (крім оплати здобувачами
контракту). В ЗВО діє наукова бібліотека (https://cutt.ly/3EG1L87), студентам та викладачам забезпечено відкритий
доступ до наукометричних баз даних, в тому числі Web of Science, за окремим договором із КПІ ім. І.Сікорського
здобувачі мають змогу отримати доступ до наукометричних баз Scopus через бібліотеку КПІ за своїм студентським
квитком. В корпусах університету студенти та викладачі мають вільний доступ до WiFi. Освітньо-інформаційна
підтримка здобувачів ОП під час дистанційного навчання реалізується також з використанням системи
дистанційного навчання Moodle, куди викладачі завантажують конспекти лекцій та методичні матеріали, а студенти
- результати розв’язання завдань. Гарною практикою у ЗВО є наявність Редакційно видавничого центру, який надає
можливість викладачам безкоштовно (а конкретніше за кошти університету) друкувати презентаційні та навчально-
методичні матеріали.

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.

Під час огляду матеріально-технічної бази та зустрічей з фокус-групами ЕГ дійшла висновку, що освітнє середовище
є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти. У ЗВО проводиться інструктаж на початку навчального
року щодо загальних правил поведінки під час освітнього процесу. У всіх аудиторіях університету є вогнегасники та
наявні схемами евакуації. ЕГ відмічає, що наявні схеми евакуації є доступні для людей з вадами зору, всі таблички
продубльовані шрифтом Брайля. ЕГ зауважує, що у закладі на час карантинних обмежень вжито всіх
протиепідемічних заходів: проводиться термометрія та наявні санітайзери у всіх аудиторіях. У ЗВО діє тренажерна
зала, що оснащена сучасним спортивним інвентарем; наявний кафетерій, у якому можлива безконтактна оплата;
функціонує Студентський Центр; діє Центр культури та мистецтв. Під час зустрічі із фокус-групами(зі здобувачами
та студентським самоврядуванням) здобувачі підтвердили, що ЗВО повністю задовольняє їх потребам та інтересам.

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

Згідно з Положеннями про куратора академічної групи та головного куратора (https://cutt.ly/CjviiBA), кожній
академічній групі призначається куратор, головними завданнями якого є надання здобувачам підтримки з
організаційно-виховних питань навчання в університеті, проводити консультації. Під час зустрічі здобувачі освіти
запевнили, що за першої потреби вони можуть звертатися до своїх кураторів, студентської ради або ж до завідуючого
кафедри і відділу соціальної та навчальної підтримки студентів. Представники студентського самоврядування
підтвердили, що за необхідністю студенти звертаються із пропозиціями і проханнями до відділу соціальної та
навчальної підтримки студентів або самоврядування, а вони вирішують питання безпосередньо контактуючи з
викладачами та адміністрацією. Також студентська рада активно проводить заходи для організації студентського
життя, інформацію про заходи можна знайти у Telegram-каналі (https://t.me/dutnews). На зустрічі із здобувачами,
вони розповіли, що необхідну для навчання інформацію вони отримують із системи електронного навчання Moodle,
сайту ЗВО. Консультування здійснюється з використанням електронної пошти та наявних месенджерів. На сайті
ЗВО оприлюднено результати опитування науково-педагогічних працівників та здобувачів щодо організації
дистанційного навчання (https://cutt.ly/UELqmns), з якого видно, що найчастішим інструментом дистанційних
технологій 90% здобувачів назвали Zoom та 54.3% - Moodle. Проблем із отриманням інформації або необхідної
підтримки не було. ЕГ дійшла до висновку, що діюча система інформування здобувачів освіти з освітніх та
позаосвітніх питань за допомогою веб-сайту університету, соціальних мереж та месенджерів є зручною і доступною
для всіх зацікавлених сторін. Для покращення соціальної підтримки студентів ЕГ рекомендує приділити увагу
психологічній підтримці, наприклад, ввести у штат відділу соціальної та навчальної підтримки психолога.
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5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

У ЗВО створені умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами, які регламентовані: Положення про
інклюзивне навчання у ДУТ (https://cutt.ly/UEG45hV) та Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення в Університеті (https://cutt.ly/HEG7qeD). Під час огляду матеріально-
технічного забезпечення ЕГ встановила, що для забезпечення доступності та безперешкодного доступу до
приміщень університету осіб з обмеженими можливостями у корпусах та гуртожитках встановлено пандуси,
таблички при кабінетах продубльовані шрифтом Брайля, є спеціальна вбиральня з поручнями та ліфт. Для вказаних
осіб передбачено індивідуальне навчання у формі індивідуального графіка в загальних групах. ЕГ вважає таке
піклування про осіб з особливими потребами варто наслідування. Наразі на освітній програмі «Інтелектуальні
системи управління» особи з особливими освітніми потребами не навчаються.

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.

Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій регламентуються Кодексом Академічної доброчесності
(https://cutt.ly/MELrOFP), розроблено Положення про вирішення конфліктних ситуацій в ДУТ
(https://cutt.ly/FELyZhG), проєкт якого на момент акредитації знаходиться на громадському обговоренні. Згідно до
Кодексу Академічної доброчесності «Комісія з питань академічної доброчесності сприяє дотриманню етичних
принципів і стандартів та розв’язанню етичних конфліктів між працівниками університету, має право подавати
пропозиції щодо інформування трудового колективу університету щодо неетичних випадків, зокрема,
попередження і боротьби із сексуальними домаганнями». Врегулювання конфліктних ситуацій, які пов’язані з
корупцією здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Здобувачі ознайомлені із
процедурою вирішення конфліктних ситуацій, можливість анонімного звернення реалізується через електронну
скриньку довіри (https://cutt.ly/TELtUoH). На ОП «Інтелектуальні системи управління» конфліктних ситуацій не
було.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Заклад має розвинену матеріально-технічну базу, забезпечує безпечне для життя і здоров'я освітнє середовище, всі
потреби для навчання на ОП і особистого розвитку здобувачів. Кількість робочих місць у лабораторіях достатня для
навчання за ОП. Позитивною практикою є доступ здобувачів до наукометричних баз Scopus, Web of Science, який
дає можливість отримання сучасної наукової інформації, Wi-Fi з доступ до Інтернету на всій території університету,
наявність лабораторії, яка є авторизованим центром Pearson VUE. Функціонує відділ соціальної і навчальної
підтримки студентів. Університет забезпечує іногородніх здобувачів гуртожитком у якому є всі умови для якісного
проживання. Створені умови для навчання осіб з особливими потребами.

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

Продовжувати створювати нормативну базу для вирішення конфліктних ситуацій. Приділити належну увагу
організації психологічної підтримки здобувачів.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Зважаючи на наведені сильні сторони, та наявність інноваційних практик, зокрема обладнання лабораторії
«Інтернет речей», наявність авторизованого центру Pearson VUE, створення умов для навчання осіб з особливими
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потребами, а також рекомендації щодо удосконалення освітньої програми у контексті критерію 7, ЕГ дійшла
спільного висновку, що освітня програма «Інтелектуальні системи управління» відповідає рівню А за критерієм 7.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регламентуються Положенням
про освітні програми ДУТ ( https://cutt.ly/NEcePno). Ним передбачено проведення щорічного моніторингу ОП, який
здійснюється групою забезпечення і відділом акредитації та ліцензування за участі професіоналів практиків,
здобувачів та представників роботодавців. Результати моніторингу обговорюються на засіданнях кафедри і
навчально-методичній раді інституту. Терміни проведення щорічних моніторингів визначаються наказом ректора.
Моніторинг проводиться у формі опитування, інтерв'ювання та інші. Програма, що акредитується, була
започаткована у 2020 році. У 2021 програма була оновлена у зв'язку із затвердженням стандарту вищої освіти
України для другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності – 124 Системний аналіз, та професіного
стандарту на групу професій «Викладачі вищої освіти». У робочу групу з оновлення ОП були включені представники
здобувачів та роботодавців, що на думку ЕГ є доброю практикою. За результатом перегляду з ОП було виведено ОК
«Захист професійної діяльності в галузі» і додано ОК «Комерціалізація інновацій в цифровій економіці»,
стандартизовано обсяг вибіркових ОК до 5 кредитів, внесено зміни у змістовне наповнення ОК.

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.

Здобувачі вищої освіти залучені до процесу перегляду ОП через участь у робочій групі з перегляду ОП, Радах
інституту та університету, де проходить затвердження ОП. Зауважимо, що участь студентів у розгляді ОП, зокрема
через включення здобувача у групу розробників ОП, передбачено у Положенні про освітні програми
(https://cutt.ly/NEcePno). ЕГ вважає такий підхід позитивною практикою. У ході спілкування із фокус групою
студентів з’ясовано, що проводяться анкетування засобами Google Forms для визначення задоволеності здобувачів
якістю освітнього процесу. Узагальнений аналіз результатів опитування оприлюднений на сайті університету
(https://cutt.ly/PEHaj2K). ЕГ вважає проведення опитування здобувачів стосовно якості ОП та їх реалізації доброю
практикою. Здобувачі за ОП та представники студентського самоврядування засвідчили, що їх залучали до
модернізації ОП у певній мірі. Серед пропозицій, які висували здобувачі було посилення вивчення англійської мови,
що знайшло свою реалізацію у можливості викладання окремих тем з окремих дисциплін англійською мовою.

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

ЕГ встановила, що роботодавці приймають активну участь у процесах перегляду та реалізації ОП. Це
підтверджується наявними угодами про співпрацю, відгуками про ОП, які додані до звіту самооцінювання.
Представник роботодавців був включений у групу розробників при останньому перегляді ОП. У відомостях
самооцінювання відзначено, що роботодавці (представники ТОВ «Центр Бізнес- технологій» та ТОВ «КІБЕРБІОНІК
СИСТЕМАТІКС») долучались до модернізації ОП у якості зовнішніх експертів, і надали рекомендації обрати
стратегію підготовки фахівця, що спеціалізується на розробці та впровадженні інтелектуальних систем управління.
За рекомендацією представників ТОВ «Центр бізнес-технологій» та Vega Telecom було проведено модернізацію
дисциплін блоку професійної та практичної підготовки шляхом розширення освітньої компоненти «Сучасна теорія
інтелектуальних систем управління» та перенесення освітньої компоненти «Цифрова техніка систем управління» до
блоку вибіркових дисциплін. З урахуванням рекомендацій представників ТОВ «Центр бізнес-технологій», Vega
Telecom, SOFT.UA було оновлено практичну складову освітньої компоненти «Інтелектуальне управління в умовах
невизначеності».

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

Випускників за даною ОП ще не було. В закладі реалізується політика, щодо відстеження кар'єрного шляху
випускників. Інформація про деяких з них розміщена на сайті закладу. Аналіз працевлаштування випускників
періодично обговорюється на засіданнях Вченої ради інституту. Під час зустрічі з здобувачами, що навчаються на
ОП ЕГ з’ясувала, що вони в більшості вже зараз працюють за спеціальністю, проблем з працевлаштуванням не було,
зокрема завдяки гарно організованій практичній підготовці.

Сторінка 18



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

Положенням про Освітню програму передбачений її обов'язковий щорічний моніторинг і перегляд. Начальник
відділу акредитації та ліцензування повідомила також, що в разі необхідності (зміна чинного законодавства),
перегляд може здійснюватися навіть частіше. Так ОП, яка акредитується, була скоригована після затвердження
Стандарту вищої освіти, певні ОК були замінені, або скоригований їх зміст, останнє оновлення ОП враховує
пропозиції здобувачів та роботодавців, був унормований обсяг вибіркових ОК. Відділом акредитації та ліцензування
та студентським самоврядуванням проводяться опитування щодо якості процесу викладання, рівня задоволеності
здобувачів і якості окремих ОП. Результати опитування аналізуються і враховуються при прийнятті рішень стосовно
модернізації ОП, підвищення кваліфікації викладачів. Узагальнені результати оприлюднюються на сайті
університету (https://cutt.ly/PEHaj2K).

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

Програма проходить первинну акредитацію

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

У закладі наявне Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ДУТ (https://cutt.ly/5EcyTec) яке
визначає розподіл повноважень і обов’язків структурних підрозділів та порядок їх взаємодії в процесах
забезпечення якості. Розроблена система внутрішніх нормативних документів, які регламентують ці процеси. За
результатами аналізу документів та спілкування з фокус-групами експертна група встановила, що процедури та
політика забезпечення якості визначені і послідовно впроваджуються у закладі. Академічний персонал розуміє
свою роль не тільки у реалізації, але і у формуванні ОП, має активну позицію. Здобувачі вищої освіти є активними
учасниками освітнього процесу, можуть висловити свої побажання та враження стосовно ОП через опитування,
електронну скриньку довіри через електронну форму на сторінці ОП на сайті кафедри або у безпосередньому
спілкуванні із гарантом, викладачами та студентським самоврядуванням. Все це сприяє розвитку та покращенню
ОП. ЕГ зауважує, що у закладі розроблено р я д процедур, я к і спрямовані н а розвиток культури якості, вони
включають використання результатів наукових досліджень в освітньому процесі; академічну доброчесність і
свободу. Здійснюється моніторинг та оцінювання якості освітньої діяльності працівників шляхом визначення їхніх
рейтингів відповідно д о Положення про щорічну рейтингову оцінку діяльності науково-педагогічних працівників
Державного університету телекомунікацій. Рейтинг НПП є підставою для заохочення і прийняття рішень щодо
продовження контракту. НПП мають можливість проходити стажування та підвищення кваліфікації в провідних
ЗВО України та за кордоном.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

В університеті розроблено розвинену систему внутрішніх нормативних документів щодо освітнього процесу та
забезпечення якості ОП, яка забезпечує вчасне виявлення недоліків та їх виправлення. Роботодавці та здобувачі
залучені до робочої групи з перегляду ОП.

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

Деякі положення стосовно освітнього процесу не узгоджені між собою (детально описано у підкритерії 2.4). ЕГ
рекомендує переглянути нормативну базу і виправити розбіжності, які виникли під час її оновлення.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

В університеті проводиться робота із формування системи забезпечення якості освіти, про що свідчать розроблені
нормативні документи. Процеси забезпечення якості послідовно впроваджуються п р и розробці, перегляді і
реалізації ОП. Стейкхолдери залучені д о процесів перегляду т а моніторингу ОП. Визначені недоліки можуть бути
виправлені у короткий термін. ЕГ дійшла спільного висновку, що ОП відповідає рівню В за критерієм 8.

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.

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу ДУТ регулюються: Статутом ДУТ (https://cutt.ly/kEvhmDd),
Положенням про організацію освітнього процесу у Державному університеті телекомунікацій
(https://cutt.ly/SEYGlPa), Колективним договором Державного університету телекомунікацій
(https://cutt.ly/xEYGLrm), Кодексом академічної доброчесності ДУТ (https://cutt.ly/hEYG90R), Положенням про
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності ДУТ (https://cutt.ly/yEYHent ). ЕГ
відзначає, що доступ до нормативно-правової бази ЗВО є відкритим і реалізується через загальнодоступний сайт
університету, а також правила і процедури, які регламентують права й обов’язки учасників освітнього процесу є
визначеними, зрозумілими та доступними. Під час інтерв’ювання фокус-груп було виявлено, що всі зацікавлені
сторони проінформовані про наявність таких документів, ознайомлені з ними та дотримуються прав і обов’язків
учасників реалізації освітнього процесу відповідно до своїх посад.

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

На офіційній сторінці опубліковано проєкт ОП та форма для надання зауважень та пропозицій, але експертній групі
не вдалось визначити дату публікації проєкту. ЕГ рекомендує на сторінці обговорення ОП визначати дати початку
та закінчення громадського обговорення і оприлюднювати пропозиції по вдосконаленню ОП від зацікавлених осіб.

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 університету оприлюднено інформацію щодо ОП (https://cutt.ly/4EvhCBP) та інформацію щодо
її освітніх компонентів у вигляді силабусів (https://cutt.ly/qEYSB72). Під час зустрічі із здобувачами ЕГ
пересвідчилась, що більшість з них отримали інформацію про спеціальність та ОП через сайт університету. А під час
зустрічі з роботодавцями, ЕГ впевнилася, що вони проінформовані щодо цілей та змісту підготовки здобувачів за
освітньою програмою «Інтелектуальні системи управління». Тобто наданої інформації достатньо для інформування
про ОП та її освітні компоненти всіх зацікавлених сторін: абітурієнтів щодо вступу на ОП, а роботодавців щодо
змісту та цілей підготовки здобувачів на ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Позитивним в контексті Критерію 9 за даною ОП відзначимо: наявні чіткі та зрозумілі правила і процедури, що
регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, вони забезпечуються внутрішніми нормативними
документами університету і дотримуються під час реалізації ОП; на сайті ЗВО оприлюднено ОП «Інтелектуальні
системи управління» для освітнього рівня магістр та силабуси освітніх компонентів, включених до неї, в обсязі
достатньому для інформування потенційних вступників, здобувачів вищої освіти та роботодавців.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.
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Рекомендації щодо удосконалення даної ОП в контексті критерію 9: оприлюднювати пропозиції по вдосконаленню
ОП від зацікавлених осіб; на сторінці обговорення ОП визначати дати початку та закінчення громадського
обговорення.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Так як суттєвих недоліків за Критерієм 9 не виявлено, всі нормативні документи, що регулюють права та обов’язки
учасників освітнього процесу є чіткими, зрозумілими, доступними для всіх бажаючих на сайті університету, то
експертна група дійшла до висновку, що Критерій 9 відповідає рівню В.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується
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Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

Закладом вищої освіти були створені належні умови для роботи експертної групи. Адміністрація ДУТ, керівництво
інституту та гарант ОП «Інтелектуальні системи управління» сприяли роботі експертної групи під час проведення
експертизи. ЕГ відмічає хорошу роботу гаранта ОП, його професіоналізм, кваліфікацію, обізнаність у всіх питаннях і
щире бажання зробити програму кращою. На запити ЕГ були надані всі необхідні додаткові документи та одержані
відповіді на уточнюючі запитання; зустрічі проходили відповідно до узгодженої програми. Всі заплановані
програмою виїзду експертної групи зустрічі відбулися у режимі відеоконференцій і записувалися. До відкритої
зустрічі ніхто не приєднався. Встановлено, що освітній процес за освітньою програмою «Інтелектуальні системи
управління» здійснюється. Недостовірних відомостей в документах, що подані університетом для акредитації, не
виявлено.

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
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Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

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

Ус Світлана Альбертівна

Члени експертної групи

Глебена Мирослава Іванівна

Кузнецова Аліса Віталіївна
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