
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Державний університет телекомунікацій

Освітня програма 50899 Управління інформаційно-комунікаційною
діяльністю

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

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 50899

Назва ОП Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Cпеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

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 Добровольська Вікторія Василівна, Сапіжак Ілона Богданівна, Вовк
Наталія Степанівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 15.09.2021 р. – 17.09.2021 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_76675310.pdf

Програма візиту експертної групи http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2092_93721586.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

В результаті аналізу ОП «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» спеціальності 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Державному університеті
телекомунікацій ЕГ встановила, що підготовка фахівців за даною ОП здійснюється з 2020 року. ОП розроблена у
2019 р. і оновлена у 2021 р. у відповідності до вимог ринку праці, розвитку спеціальності та з урахуванням
пропозицій і рекомендацій стейкголдерів. ОП обох редакцій враховує вимоги Стандарту вищої освіти, проте в ОП
наявні ПРН як для освітньо-професійних, так і для освітньо-наукових програм. Під час навчання здобувачі ВО
мають можливістю формувати індивідуальну освітню траєкторію як шляхом вибору дисциплін, так і за рахунок
обрання тем наукових, курсових робіт, випускних робіт тощо. Під час реалізації ОП наявна співпраця із
роботодавцями, які долучені до освітнього процесу як на умовах співпраці (наявні договори), так і з огляду
індивідуальної потреби залучення такого фахівця. Форми та методи навчання й викладання відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу, зміст ОП та ОК оновлюється відповідно до наукових здобутків НПП, розвитку галузі
та тенденцій ринку праці. Основними формами в час дистанційного навчання були відеоконференції у програмах
Zoom, а засобом подання навчального матеріалу - віртуальний освітній простір на платформі Moodle. В ОП
передбачено набуття професійної кваліфікації, проте ЕГ не вдалося встановити наявність чітких механізмів /
інструментів її присвоєння. Оскільки колектив кафедри документознавства та інформаційної діяльності - це симбіоз
висококваліфікованих фахівців різних спеціальностей, які спільно розвивають ОП, їх науковий доробок зі
спеціальності почав стрімко зростати саме після затвердження ОП у 2019 р. Добре налагоджена інфраструктура
Університету дає можливість здобувачам не лише отримувати якісну практичну підготовку у сучасних комп’ютерних
лабораторіях з усім необхідним програмним забезпеченням, а й проводити дозвілля у комфортних умовах. У ДУТ
створена цілісна багатокомпонентна система, що здійснює функціонування системи забезпечення якості освіти на
п'яти рівнях. Це дозволяє здійснити належний котроль як рівня викладання на ОП, так і рівня задоволення
здобувачами якістю отриманих послуг.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

В результаті роботи ЕГ визначила такі сильні сторони ОП «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю»
спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» другого (магістерського) рівня вищої освіти: 1) при
розробці та оновленні ОП враховано цілі та стратегія розвитку Державного університету телекомунікацій; 2) ОП
редакції 2019 і 2021 років відповідає всім вимогам Стандарту вищої освіти зі спеціальності 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа» другого (магістерського) рівня ВО і дає можливість оволодіти всіма заявленими
програмними результатами та компетентностями; 3) група розробників ОП та інші науково-педагогічні працівники
кафедри документознавства та інформаційної діяльності здійснили ґрунтовний аналіз аналогічних вітчизняних та
закордонних ОП, запозичили кращий досвід, при цьому зберігши свою особливість програми - цифровізація
документно-комунікаційних процесів в Україні; 4) під час розробки і оновлення ОП в цілому, та окремих освітніх
компонентів зокрема, взято до уваги пропозиції роботодавців, академічного персоналу та здобувачів ВО; 5)
наявність у ОП потужної практичної складової, що дозволяє здобувачам оволодіти необхідними практичними
навиками спеціальності; 6) застосування під час занять різних методів навчання (інформаційно-рецептивний метод,
репродуктивний метод, метод проблемного викладу, дослідницький метод) дає змогу студентам набути соціальних
навичок; 7) політика академічної доброчесності в Державному університеті телекомунікації є достатьною для її
розуміння і виконання основних положень; 8) котнрольні заходи здійснюються відповідно до нормативних
документів ДУТ і є чіткими та зрозумілими; 9) наявні процедури підвищення кваліфікації (в т.ч. міжнародні), на
основі яких НПП оновлюють зміст навчальних дисциплін; 6) наявність системи рейтингування НПП університету і
відзначення кращих викладачів; 10) добре розвинута інфраструктура ДУТ; достатній рівень фінансового,
матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення (в електронній формі у середовищі Moodle) для
ведення освітньої діяльності та навчального процесу; 11) наявне належне нормативне забезпечення проведення
вступної кампанії на ОП; 12) питання академічної мобільності та визнання результатів неформальної освіти
регламентовано відповідними документами ДУТ; 13) навчання і викладання за освітньою програмою відповідає
вимогам студентоцентрованого підходу; прозорість та доступ здобувачів до інформації щодо провадження освітньої
діяльності за ОП; 14) у ЗВО налагоджено процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, забезпечено
публічність інформації, є необхідні ресурси для організації якісного освітнього процесу; 15) академічна спільнота,
роботодавці, випускники залучені до процедур забезпечення якості освіти.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

ЕГ визначила такі слабкі сторони: 1) у ДУТ не визначено чітких методів/інструментів присвоєння професійної
кваліфікації; рекомендуємо чітко окреслити таку процедуру; 2) у ОП наявні ПРН для ОНП та ОПП; - рекомендуємо
визначити основний фокус програми - освітньо-професійний чи освітньо-науковий; 3) у структурно-логічній схемі
не встановлено зв’язків між ОК; - рекомендуємо переглянути схему на предмет встановлення зв'язків; 4)
публікаційна активність НПП в більшій мірі спрямована на інформаційно-комунікаційний ракурс, що з однієї
сторони відповідає фокусу програми, з іншої - не в достатній мірі розкриває документознавчий та бібліотечно-
архівний напрям; - рекомендуємо поглибити розвиток наукового потенціалу кафедри за рахунок збільшення
публікацій у фахових виданнях спеціальності, запровадити практику подання запитів на отримання міжнародних
грантів з метою глибшої інтернаціоналізації освітнього процесу та подальшого оновлення змісту ОП; 5) відсутня
системна практика залучення до аудиторних занять практиків; - рекомендуємо використати наявні можливості для
залучення до таких занять роботодавців; 6) чинна процедура вибору ОК частково суперечить Положенню про
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порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін; - рекомендуємо у процедурі вибору ОК розмежувати
часові рамки та інші необхідні умови здійснення такого вибору окремо для здобувачів бакалаврського та
магістерського рівнів; 7) вузьке розуміння здобувачами академічної доброчесності; - рекомендуємо розробити план
заходів ДУТ на загальному та локальному рівнях щодо популяризації доброчесності та зміни підходу щодо
опитування студентів; 8) відсутня практика академічної мобільності та здобуття неформальної освіти; -
рекомендуємо включити можливості освоєння ОК за допомогою платформ Prometheus, Coursera, програм
дистанційного міжнародного обміну та перезарахування результатів навчання, набутих під час таких програм;
розширити форми співпраці в межах уже підписаних угод з метою активізації академічної мобільності; 9) не
затверджено Положення про вирішення конфліктних ситуацій у ДУТ, проєкт якого ще у 2020 р. винесено на
публічне обговорення на сайті ЗВО; - рекомендуємо затвердити проєкт цього нормативного документу; 10) окремі
сторінки сайту завантажуються іноземною мовою; - рекомендуємо забезпечити у повній мірі відображення
інформації за замовчуванням в україномовній версії; 11) відсутність у ЗВО практики збору інформації про
випускників; - рекомендуємо розробити методи прослідковування кар’єрного шляху випускника і систему збору їх
зауважень та пропозицій; 12) у групу розробників ОП не включено представників здобувачів і роботодавців; -
рекомендуємо при подальшому оновленні ОП включити до такої групи представників названих груп стейкголдерів;
13) у силабусах і робочих навчальних програмах не представлено напрацювань української наукової школи
бібліотекознавства, документознавства та архівознавства; рекомендуємо оновити списки рекомендованих джерел та
літератури у зазначених документах.

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.

Цілями ОП «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» другого (магістерського) освітнього рівня
спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є підготовка висококваліфікованого фахівця, який
здатний використовувати набуті під час навчання компетентності у галузі інформаційних технологій,
телекомунікаційної сфери, документаційного забезпечення діяльності установи шляхом застосування сучасних
програмних засобів. Для досягнення таких цілей в ОП визначено ряд освітніх компонент, зокрема: ЗК.17.1.04,
ПП.17.2.1.01, ПП.17.2.1.03, які дозволяють набути фахові компетентності, що відповідають стратегії закладу:
«підготовка конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку
держави» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_11377077.pdf).

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

ЕГ встановлено, що ОП (2019 р. і 2021 р.) розроблено проектною групою із врахуванням рецензій представників
роботодавців. Зокрема, директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства
О.Я.Гаранін у рецензії зазначив «… необхідно освітньо-професійну програму посилити дисциплінами, які
розширюють компетентності для інформаційно-аналітичної діяльності в професійній сфері». В результаті зустрічі
встановлено, що ця рекомендація врахована. Директорка Центрального державного архіву громадських обєднань
України О.В.Бажан у рецензії зазначила «…доцільно ввести дисципліну з інформаційно-комунікаційного
менеджменту». ЕГ встановлено, що ця рекомендація також взята до уваги. Окрім того, роботодавці зазначили, що
були запрошені до обговорення ОП на засіданні кафедри у 2019-2021 рр. Керівник проєктів ТОВ «Центр Бізнес-
Технологій» відзначив, що підготовка студентів за ОП є актуальною та необхідною, оскільки потенційні випускники
для Центру є, за словами Шушури О.М., «постановниками інформаційних процесів», а здобувачі володіють
необхідними практичними навиками із роботою із системами електронного документообігу, елементами БД тощо. В
результаті зустрічей із здобувачами встановлено, що їх було залучено до оновлення ОП шляхом усної бесіди,
врахування їх думки в результаті опитувань (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1757_77779089.pdf), а також в
результаті озвучених пропозицій на засіданні кафедри ДІД (протокол №6 від 20.01.2021 - завантажений до ІС).
Також студенти зазначили, що було враховано їхнє побажання щодо збільшення кількості практичних робіт (з
метою більшого оволодіння практики) із дисципліни «Педагогіка, психологія і методика викладання у вищій
школі». На сайті ДУТ також розміщено відгуки здобувачів ВО (http://www.dut.edu.ua/ua/753-vidguki-studentiv-
kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti) та роботодавців (http://www.dut.edu.ua/ua/748-vidguki-
robotodavciv-kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti). Аналіз протоколів засідання кафедри (№2 від
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26.09.2019 р., № 7 від 24.02.2021 р. – завантажені у систему НА) та результати зустрічі із академічним персоналом
дає підстави ЕГ для висновку про врахування пропозицій науково-педагогічного персоналу. Климова К.І., доцент
кафедри документознавства та інформаційної діяльності, зазначила, що неодноразово на засіданнях кафедри із
залученням роботодавців (лютий, березень, квітень 2021 р.) обговорювалася нова редакція ОП. Завідувач кафедри
доц. Сидоренко Т.М. та голова науково-методичної комісії Інституту менеджменту та підприємництва підтвердили
участь викладачів в обговоренні ОП на засідання науково-методичного семінару (наприклад, за рекомендацією
зав.каф.менеджменту Лазоренко Л.В., яка на ОП викладає дисципліну «Менеджмент організацій», внесено ОК
«Консолідована інформація» до бази вибіркових, про що і є зазначено у відомостях СО).

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.

В результаті аналізу відомостей СО та зустрічей із фокус-групами встановлено, що при розробці ОП враховано
необхідність розвитку інформаційного суспільства шляхом забезпечення ринку праці фахівцями-аналітиками,
інформаційними менеджерами. В цьому напряму в ОП передбачено досягнення таких програмних результатів:
ПРН2, ПРН3, ПРН5, ПРН7, ПРН12, ПРН13. Враховуючи тенденції розвитку спеціальності 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа», а саме розвиток спеціальності з точки зору використання інформаційних технологій
(як у бібліотечних та архівних установах, так і в установах інших типів та форм власності) в ОП чітко окреслені
можливості набуття інформаційно-комунікаційних компетентностей шляхом вивчення таких освітніх компонент:
ОП 2019 р. – ЗК.17.1.04, ПП.17.2.1.03, ПП.17.2.1.08, ПП.17.2.1.09.; ОП 2021 р. – ЗК.17.1.04, ПП.17.2.1.03, ПП.17.2.1.08.
Окрім того, у здобувачів ВО є можливість проходження сертифікованих курсів (http://www.dut.edu.ua/ua/1494-
sertifikovani-kursi) з метою вдосконалення знань і навичок з ІТ-технологій, що також є затребуваною компетентністю
для фахівців інформаційного ринку. Регіональний контекст у ОП прослідковується через співпрацю із
представниками роботодавців і стейкголдерів м. Києва, зокрема: Український науково-дослідний інститут архівної
справита документознавства, Центральний державний архів громадських об’єднань України, Центр
комп’ютернихтехнологій «ІнфоПлюс» та іншими партнерами ДУТ та кафедри (http://www.dut.edu.ua/ua/749-
partneri-kafedri-kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti). Під час зустрічі із роботодавцями ЕГ
встановила, що компетентності та результати навчання, які здобуде випускник ОП, відповідають вимогам
регіонального ринку праці і потребам галузі, які окреслені, головним чином, у таких ПРН: ПРН2, ПРН3, ПРН5,
ПРН8, ПРН11, ПРН13. Щодо врахування досвіду інших ОП, то при розробці акредитованої ОП проаналізовано
освітні програми таких ЗВО: Кишинівського державного університету, Тбіліського гуманітарного університету,
Національного авіаційного університету, Національного транспортного університету, Одеського національного
політехнічного університету, Західноукраїнського національного університету (протокол № 2 від 26.09.2019 р. з
додатками, протокол № 7 від 24.07.2021 р., протокол № 8 від 25.03.2021 р. – завантажені у систему НА). Результати
такого аналізу відповідно до згадних витягів з протоколу кафедри взято до уваги і враховано також в подальшому
оновленні ОП. Зокрема, серед дисциплін вільного вибору в ОП 2021 р. є запропонована професором Січкаренко Г.Г.
(протокол № 8 від 25.03.2021) ОК «Інформаційний консалтинг» (http://www.dut.edu.ua/ua/2080-katalog-osvitnih-
komponentiv-vilnogo-viboru-studentami-navchannya). У квітні 2021 р. ОП була представлена широкому колу
представників академічної спільноти під час круглого столу «Інформація озброює, технології єднають, культура
гармонізує», де було обговорено ключові напрями подальшого розвитку як спеціальності, так і ОП зокрема.

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа» затверджено наказом МОН України 24.05.2019 р. ОП 2019 р. затверджена Вченою радою
Державного університету телекомунікацій 02.12.2019 р. У ОП внесено усі загальні і додаткові ПРН, передбачені
Стандартом: як для освітньо-професійних програм, так і для освітньо-наукових програм, хоча програма є освітньо-
професійною. ПРН освітньо-наукових програм (ПРН16, ПРН17) досягаються у ОП 2019 р. такими ОК: ЗК 17.1.01, ЗК
17.1.02, ПП 17.2.1.01, ПП 17.2.1.04, ПП 17.2.1.07 – ПП 17.2.1.09, ППк. 17.3.1.02, ППк. 17.3.1.03, ППк. 17.3.1.06; у ОП
2021 р. такими ОК: ЗК.17.1.01, ЗК 17.1.02, ПП.17.2.1.01, ПП.17.2.1.02, ПП.17.2.1.04, ПП.17.2.1.06 – ПП.17.2.1.08. Хоча у
ОП 2021 р. ПП.17.2.1.02 одночасно досягає ПРН як для ОПП (ПРН 15 відповідно до Стандарту), так і для ОНП (ПРН
16 відповідно до Стандарту). Відповідно до матриці відповідності програмних компетентностей компонентам у ОП
2019 р. не досягаються окремі фахові компетентності (ЗК6, ПП7, ПП14). Хоча Стандартом ВО передбачено, що ці
компетентності корелюються з такими ПРН: ЗК6 з РН9, РН13 – РН15, СК7 з РН 1, РН10, РН15 і СК14 з РН11 та РН12.
А ці ПРН досягнуто і у ОП 2019 р., і ОП 2021 р. В результаті аналізу завантажених силабусів ЕГ встановлено таке: у
ПП.17.2.1.02 відсутні ПРН8 та ПРН12, які зазначені у відповідній матриці в ОП; в силабусі ПП.17.2.1.01 відсутнія
ЗК4, натомість внесено ПП4, що не перебачено матрицею.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сторінка 5



Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі ОП відповідають місії та стратегії Державного університету телекомунікацій. ОП вдосконалено, про що свідчать
зміни в ОП редакції 2021 року. Наявне вивчення та аналіз досвіду аналогічних вітчизняних та закордонних ОП. Під
час розробки на оновлення ОП враховано пропозиції стейкголдерів.

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

В ОП редакцій 2019 р. і 2021р. наявні усі додаткові ПРН із стандарту: як для освітньо-професійних програм, так і для
освітньо-наукових програм. Рекомендуємо, визначитися із спрямуванням освітньої програми і скерувати методи і
засоби навчання на конкретний тип ОП. Силабуси окремих ОК містять неточності згідно з матрицями
відповідностей ПРН відповідним освітнім компонентам та відповідності програмних компетентностей компонентам
ОП, зокрема не враховано окремі ПРН та компетентності. Рекомендуємо переглянути силабуси і зміст ОК на
відповідність визначеним у цих матрицях ПРН та програмних компетентностей.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ЕГ встановила, що в ОП враховано вимоги Стандарту ВО та пропозиції стейкголдерів. Наявне вивчення та аналіз
досвіду аналогічних вітчизняних та закордонних ОП, при цьом зберігши і свій фокус програми. Виявлені неточності
у силабусах окремих ОК відповідно до матриці ЕГ розглядає як технічні помилки. ОП відповідає критерію, при
врахуванні рекомендацій, недоліки можуть бути усунені.

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 складає 90 кредитів, що відповідає вимогам законодавства України (п.5. ст.5 ЗУ «Про вищу освіту») та
Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня ВО спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа». Термін навчання – 1 рік, 5 місяців. Відповідно до навчального плану обсяг кредитів за семестрами складає
по 30 кредитів.

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 «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» має чітку структуру. Освітні компоненти ОП обох
редакцій розподілені на два блоки: обов’язкові компоненти ОП (65 кр.) та вибіркові компоненти ОП (25 кр.).
Відповідно до структурно-логічної схеми визначено обов'язкові компоненти циклу загальної підготовки (ОП 2019 р.
– 12 кр., ОП 2021 р. – 13 кр.), циклу професійної підготовки (ОП 2019 р. – 53 кр., ОП 2021 р. – 52 кредити). В ОП обох
редакціях відсутнє розбиття ОК на цикли загальної та професійної підготовки. Більшість обов’язкових ОК є
професійного спрямування. У каталозі вибіркових дисциплін здобувачі 2021 року вступу мали збогу обрати вже
окремо ОК із циклу загальної підготовки та із циклу професійної та практичної підготовки
(http://www.dut.edu.ua/ua/2080-katalog-osvitnih-komponentiv-vilnogo-viboru-studentami-navchannya). Серед ОК
циклу загальної підготовки є: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Основи міжнародної комунікації»,
«Соціальна політика» та ін. В результаті зустрічі із здобувачами та гарантом ЕГ з’ясувала, що окремі теми ОК
«Основи міжнародної комунікації» студентам викладаються англійською мовою. Структурно-логічна схема ОП обох
редакцій включає усі нормативні ОК без зазначенням відповідних зв’язків між ними. В результаті аналізу
завантажених силабусів навчальних дисциплін встановлено, що при визначення освітніх компонент, які передують
вивченню та освітніх компонент, які є базовими, викладачі враховують як освітні компоненти із освітньої програми
ОР «Бакалавр», так і освітні компоненти із освітньої програми ОР «Магістр».
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3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

Встановлено, що зміст ОП відповідає предметній області, об’єктами вивчення якої є: інституції та інфраструктура,
що забезпечують створення, розповсюдження, акумулювання, зберігання, архівування, доступ до інформації та
знань у будь-яких форматах; теорії, процеси, технології та стандарти для створення інформаційних ресурсів;
інформаційно-пошукові системи; просування інформаційних ресурсів в мережі Інтернет. Таке формулювання
об'єктів предметної області (а також, цілей навчання, теоретичний зміст, методи та технології) відповідає Стандарту
ВО.

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

Формування індивідуальної траєкторії відбувається відповідно до Положення про формування індивідуальних
освітніх траєкторій здобувачів ВО (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_96193022.pdf), Положення про порядок
організації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.pdf), Положення про порядок та умови обрання студентами
вибіркових дисциплін (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_48465246.pdf), Положення про порядок
перезарахування результатів навчання (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf). Формування такої
траєкторії відбувається шляхом: вільного вибору тем наукових, курсових, випускових робіт, баз практики, вільного
вибору ОК. В ОП обох редакцій кількість вибіркових ОК - 25 кредитів (27,8 %). В результаті аналізу ОП 2019 та 2021
рр., зустрічей із фокус-групами та аналізу наданих документів (заяв на вибір дисциплін, розпорядження на
формування групи, індивідуальних навчальних планів) ЕГ встановила: 1) у ОП 2019 р. чітко встановлений перелік
вибіркових ОК. ЕГ робить висновок про часткове обмеження можливостей здобувачами здійснення вибору; гарант
відмітила той факт, що здобувачі мають можливість обрати дисципліни із каталогу ОК вільного вибору
(http://www.dut.edu.ua/ua/2080-katalog-osvitnih-komponentiv-vilnogo-viboru-studentami-navchannya); відповідно до
робочого навчального плану, заяв та індивід. навч. планів здобувачі обрали саме ті ОК, які представлено у ОП; 2) у
ОП 2021 р. передбачено наявність кредитів для вибіркових дисциплін без чіткого зазначення ОК, що відповідає
Рекомендаціям щодо застосування критеріїв оцінювання якості ОП, затверджених НАЗЯВО 17.11.2020; 3) здобувачі
здійснюють свій вибір шляхом написання заяв, попередньо ознайомившись із силабусами вибіркових ОК на сайті та
отримавши відповідну інформацію від викладачів та куратора; такий вибір ОК здобувачі здійснюють у перші дні
навчання, оскільки вибіркові ОК вивчаються у І семестрі; у Положенні зазначено, що здобувачі здійснюють такий
вибір на початку весняного семестру для вивчення у наступному навчальному році, що не відповідає навч. плану
магістра; 4) відповідно до згаданого Положення «кількість кредитів обсягу ОК за вибором здобувача для освітніх
рівнів «магістра» та «доктора філософії» становить числу кратних 3»; проте в ОП 2019 р. такі ОК мають обсяг 3, 4 і 5
кредитів, а у ОП 2021 р. – усі вибіркові ОК по 5 кредитів. ЕГ робить висновок про часткову невідповідність
Положення реальній процедурі обрання здобувачами вибіркових дисциплін саме на ОР «Магістр». Додатково у ЗВО
є практика вивчення сертифікованих курсів (http://www.dut.edu.ua/ua/1494-sertifikovani-kursi), проте здобувачі не
знають чіткої процедури вивчення таких курсів і можливостей їх перезарахування. Проф. Вишнівський В.В.
зазначив, що складання іспиту для отримання такого сертифікату відбувається на платній основі, проте є 10
безкоштовних сертифікатів для кращих студентів. Практики вивчення і отримання таких сертифікатів на ОП не
було.

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

Освітньою програмою 2019 р. та робочим навчальним планом передбачено проходження здобувачами трьох видів
практики: науково-дослідної (6 кр., 4 тижні); науково-педагогічної (6 кр., 4 тижні); переддипломної (9 кр., 6
тижнів). У ОП 2021 р. передбачено вже два види практики: науково-педагогічної (9 кр.) та переддипломної (9 кр.).
Метою науково-дослідницької практики є формування вмінь, навичок, методів підготовки та реалізації наукового
проекту, поглиблення і закріплення знань з питань організації і форм здійснення науково-дослідної роботи в
сучасних умовах. Відповідно до навчального плану 2020 р. (завантаженого у систему) під час проведення
акредитаційної експертизи студенти саме проходили переддипломну практику (http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-
558-9677-persha-naukovo-pedagogichna-praktika-zdobuvachiv-drugogo-magisterskogo-rivnya-vischoi-osviti_kafedra-
dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti) і позитивно відгукувалися про такий досвід. Графік проведення
науково-педагогічної практики 01.09 – 24.09.2021 розміщено на сайті
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2111_26047022.pdf). Відповідно до робочої програми науково-педагогічної
практики така практика проводиться у ДУТ на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності. Мета
науково-педагогічної практики - закріплення знань магістрів у галузі педагогіки вищої школи, формування
практичних вмінь і навичок роботи викладача навчального закладу вищої освіти, забезпечення якісної фахової
підготовки. ЕГ встановила розбіжності у навчальному плані 2020 р. і робочому навчальному плані (наданому
гарантом на запит ЕГ): відповідно до робочого навчального плану першою практикою магістрів мала б бути
науково-дослідна, що суперечить навчальному плану, згідно з яким і відбувається навчання здобувачів. Оскільки
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експерти переконалися у тому, що студенти ІІ курсу проходять науково-педагогічну практику (факти наведені вище)
відповідно до навчального плану, то ЕГ робить висновок про технічну помилку у робочому навчальному плані.
Відповідно до робочого навчального плану з дев’ятого навчального тижня (25 жовтня) у магістрів розпочнеться
переддипломна практика, метою якої є узагальнення та вдосконалення здобутих знань, практичних вмінь і навичок,
оволодіння професійним досвідом та готовності до самостійної трудової діяльності. У результаті зустрічі із фокус-
групами, ЕГ встановила, що студенти можуть обрати базу практику самостійно із запропонованого переліку. За
бажанням здобувача кафедра може дозволити магістру проходити практику у запропонованій ним базі практики,
що відповідає Положенню про проведення практики студентів ДУТ
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_62327642.pdf). Відповідно до матриці забезпечення ПРН відповідним
компонентам ОП 2019 р. практики забезпечують такі ПРН: науково-дослідна – ПРН5, ПРН17; науково-педагогічна –
ПРН5, ПРН10, ПРН16; переддипломна – ПРН1, ПРН2, ПРН9, ПРН10. У ОП 2021 р. проходження науково-
педагогічної та переддипломної практик забезпечує досягнення тих самих ПРН, що і у 2019 р.

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

Аналіз акредитаційної справи, силабусів ОК та бесіди із здобувачами ВО, випускниками та НПП свідчить про
набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок, зокрема: активне слухання, вміння переконувати,
залученість до спільної справи, критичне мислення тощо. Серед ОК, які дозволяють набуття таких навичок, можна
відзначити: в ОП 2019 р. – ЗК.17.1.02, ПП.17.2.1.02, ПП.17.2.1.04-ПП.17.2.1.06, ПП.17.2.1.08 та ПП.17.2.1.09; в ОП
2021 р. – ЗК.17.1.03, ПП.17.2.1.02, ПП.17.2.1.04, ПП.17.2.1.05, ПП.17.2.1.07 та ПП.17.2.1.08. Серед методів навчання,
які застосовують на заняттях і дозволяють набути м’які навички викладачі назвали такі: у ОК “Менеджмент
організацій” Лазоренко Л.В. застосовує презентації, розгляд практичних ситуацій; у ОК “Основи міжнародної
комунікації” Сидоренко Т.М. використовує ділові ігри, рольові ігри, мозковий штурм; Дубовик Н.М. під час своїх
занять використовує метод кейсу тощо.

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

Професійні стандарти відсутні, проте в ОП зазначено присвоєння професійної кваліфікації «Професіонали в галузі
інформації та інформаційні аналітики, викладачі закладів вищої освіти». Під час зустрічі із керівництвом і
менеджментом ЗВО директор Інституту менеджменту та підприємництва Гудзь О.Є. зазначила, що присвоєння
професійної кваліфікації відбувається за рішенням гаранта. Під час зустрічі із адміністративним персоналом
начальник відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації Левченко Н.М зазначила, що їй невідомо
про особливості присвоєння професійної кваліфікації на цій ОП. Відповідно до наданих додаткових документів на
запит (витяг з протоколу № 2 засідання кафедри від 26.09.2019 р.) ЕГ робить висновок: присвоєння професійної
кваліфікації в ОП відбувається на основі рішення кафедри документознавства та інформаційної діяльності. Інших
інструментів чи механізмів визначення професійної кваліфікації ЕГ визначити не вдалося.

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.

Згідно представленого навчального плану підготовки магістрів ОП 2020 року вступу кількість навчальних тижнів,
відведених на теоретичне навчання, сформована так: І сем. - 18 т. (сесія - 2 т.), ІІ сем. - 18 т. (сесія - 2 т). У ІІІ семестрі
передбачено 3 види практики: науково-дослідна (4 т.), науково-педагогічна (4 т.) та переддипломна (6 т.). Згідно
навчального плану підготовки магістрів 2021 року вступу кількість навчальних тижнів, відведених на теоретичне
навчання, сформовано як і у навчальному плані підготовки магістрів 2020 року вступу. Відмінністю є кількість
тижнів відведених на практику (зумовлено виключенням із ОП та навчального плану науково-дослідницької
практики): науково-педагогічна - 6 т., переддипломна - 6 т. На написання магістерської кваліфікаційної роботи
згідно навчального плану 2020 року вступу відведено 6 тижнів, для 2021 року вступу - 8 тижнів. Отже, ЕГ встановила
збільшення кількості часу для виконання магістерської роботи. Співвідношення аудиторної і самостійної роботи
студентів у навчальному плані 2020 року таке (із врахуванням вивчення вибіркових ОК): ауд. - 30 %, самост. - 70 %; у
навчальному плані 2021 року таке (без урахування вивчення вибіркових ОК, оскільки у навчальному плані не
зазначено для них кількості аудиторних годин та годин для самостійної роботи): ауд. - 23 %, самост. - 77 %. Середнє
тижневе навантаження на здобувачів 2020 року вступу складає: І семестр - 22,9, ІІ семестр - 21,8. Здобувачі ВО під
час зустрічі висловили думку про достатність самостійного навантаження. Здобувачі ВО зазначили, що ЗВО
враховує їх побажання, відмітили можливість студентів висловити побажання щодо організації навчання (в т.ч. їх
навантаження) куратору, викладачам тощо. ЕГ не вдалося встановити факт анкетування щодо цього питання,
оскільки у представлених результатах анонімних опитувань відсутні питання з приводу достатності самостійного
навантаження здобувачів.
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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.

Освітня програма на час акредитаційної експертизи не передбачає підготовки за дуальною формою освіти. Проте, в
ДУТ є чинне Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у Державному університеті телекомунікацій
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_57217466.pdf). За результатами зустрічей із фокус-групами ЕГ встановлено,
що ЗВО розглядає можливості запровадження дуальної форми освіти саме за цією ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ОП «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» має чітку структуру; освітні компоненти, включені до
ОП в сукупності, дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. В ОП наявна потужна
складова практичної підготовки здобувачів (в загальному в ОП 2019 р. - 21 кредит, в ОП 2021 р. – 18 кредитів), що
дає змогу випускнику ОП оволодіти практичними навиками на достатньому професійному рівні. Методи навчання,
застосовувані викладачами під час заняття, є досить різноманітними і дозволяють студентами оволодіти м’якими
навичками.

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

Відсутність у ОП розбиття ОК на цикли загальної та професійної підготовки. Рекомендуємо чітко визначити такі
цикли з метою чіткого висвітлення у структурі ОП гуманітарної складової. Структурно-логічна схема ОП не дає
комплексного представлення про наявність системних зв’язків між ОК. Рекомендуємо чітко визначити зв’язки між
ОК (супутні та наступні навчальні дисципліни). Часткова невідповідність процедури вибору освітніх компонентів
здобувачами другого (магістерського) рівня Положенню про порядок та умови обрання студентами вибіркових
дисциплін у ДУТ. Рекомендуємо у Положенні розділити процедури вибору ОК окремо для здобувачів
бакалаврського рівня та окремо для здобувачів магістерського рівня. Не визначено чітких критеріїв та процедури
присвоєння професійної кваліфікації. Рекомендуємо чітко окреслити механізми / інструменти / процедуру
присвоєння професійної кваліфікації.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

В ОП наявна практика формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача ВО шляхом вибору окремих ОК,
тем наукових, курсових та кваліфікаційних робіт, баз практик тощо. У ЗВО позитивним напрямом формування
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів є сертифіковані курси, проте практики отримання таких сертифікатів
на ОП не було. ОП передбачає практичну підготовку здобувачів, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні
для підготовки висококваліфікованого фахівця із спеціальності. Враховуючи сильні сторони й позитивні практики
ОП та релевантність отриманих фактів, експертна група вважає, що ОП відповідає рівню В за Критерієм 2, а
визначені недоліки можуть бути виправлені, враховуючи і рекомендації ЕГ.

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 оприлюднені на офіційному веб-сайті ЗВО (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_108_42721942.pdf).
Вони розроблені Приймальною комісією Державного університету телекомунікацій відповідно до Умов прийому до
закладів вищої освіти України в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня
2020 року № 1274 та затверджені наказом Державного університету телекомунікацій від 15 грудня 2020 року № 250.
Правила прийому на навчання є чіткими і зрозумілими, не містять дискримінаційних положень. ЗВО чітко
регламентовано особливості прийому до ДУТ для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово
окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей.
Обмежень або привілеїв щодо вступу на навчання за даною ОП не виявлено.
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2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.

Правила прийому на дану ОП враховують особливості самої ОП. Додатком 6 до Правил прийому визначено
додаткові бали за навчальні та наукові досягнення і суспільну активність особам, які здобувають ступінь магістра за
певними видами активності: 1) участь у студентських олімпіадах з фаху; конкурси наукових студентських робіт;
наукові статті у фахових виданнях; участь у наукових конференціях з публікацією тез; виставкова діяльність
(нагорода/участь); 2) суспільна активність (старости та інші члени студ. самоврядування). Пункт 1 обмежується
максимальною кількістю в 10 балів; пункт 2 обмежується максимальною кількістю в 5 балів. Загальна сума балів,
яка може бути зарахована до конкурсного балу, – не більше 10. ЕГ ознайомилася із програмою фахового вступного
випробування на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти, програма є зрозумілою, була оновлена у 2021
р. (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_424_96675516.pdf). Форма та зміст програми вступних випробувань базується
на навчальному матеріалі фундаментальних і спеціальних дисциплін теоретичної та професійно-практичної
підготовки, що вивчали студенти за освітнім рівнем «Бакалавр». Абітурієнти складають фахове випробування, яке
проводиться у формі письмового іспиту з таких дисциплін: «Документознавство», «Діловодство», «Інформаційно-
аналітична діяльність», «Ділові комунікації», «Теорія і практика комунікацій», «Теорія і практика референтської
діяльності» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_424_96675516.pdf) та складають Єдиний вступний іспит з іноземної
мови. Для здобуття освітнього ступеня магістра зараховують осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-
кваліфікаційний рівень спеціаліста) (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_108_42721942.pdf). ЕГ виявила, що у
програмі фахового вступного випробування є посилання на стандарти, які втратили чинність (ДСТУ 4423), а також
не достатньо посилань на праці бібліотекознавчої та документознавчої школи за останні 5-7 років.

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної
мобільності, регламентує Положення про порядок організації права на академічну мобільність учасників освітнього
процесу (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.pdf). Вони є доступними для всіх учасників освітнього
процесу. У Положенні зазначено, що основними видами академічної мобільності є ступенева та кредитна
мобільність, прописано порядок реалізації програм академічної мобільності та процедура визнання результатів
навчання. Під час реалізації ОП «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» практики застосування
вказаних правил 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.

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регламентується Положенням про
порядок перезарахування результатів навчання (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf); ЕГ
засвідчено, що дані правила є чіткими та зрозумілими, містять алгоритм реалізації права на визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті, є доступними для всіх учасників освітнього процесу на сайті
університету. Під час зустрічі з фокус групами і здобувачі, і НПП підтвердили, що практики перезарахування
результатів, отриманих у неформальній освіті, на даній ОП не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Державний університет телекомунікацій має необхідні внутрішні документи, які забезпечують чіткі та прозорі
правила вступу на ОП. Правила прийому на навчання є чіткими і зрозумілими, не містять дискримінаційних
положень та оприлюднені на офіційному веб сайті. Абітурієнти ОП мають можливість попередньо ознайомитись з
правилами вступу та програмою фахового вступного випробування. Документи містять положення щодо
академічної мобільності та неформальної освіти здобувачів вищої освіти.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.
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Рекомендуємо переглянути та оновити програму фахового вступного випробування на здобуття другого
(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Оновлення
потребують списки рекомендованих джерел та літератури, де не представлено напрацювань української наукової
школи бібліотекознавства, документознавства та архівознавства за останні 5-7 років, а також необхідно вилучити зі
списку рекомендованих джерел посилання на стандарти, які втратили чинність (ДСТУ 4423).

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Враховуючи відсутність суттєвих недоліків за даним критерію (висловлені виключно рекомендації) експертна група
вважає необхідним оцінити критерій 3 як такий, що має рівень відповідності В.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Освітній процес другого (магістерського) рівня регламентовано Положенням про організацію освітнього процесу у
Державному університеті телекомунікацій (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pd). Відповідно до
Положення основними видами навчальних занять є: лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття,
індивідуальні заняття та консультації. Під час зустрічі викладачі зауважили, що переважно використовують
найефективніші методи навчання і викладання: метод кейсу, ділові ігри, презентації, мультимедійні та дискусійні
лекції тощо. З цією метою вони постійно підвищують свою кваліфікацію, про що свідчать наукові публікації,
навчально-методичні матеріали, отримані сертифікати про стажування тощо (http://www.dut.edu.ua/ru/798--
kafedra-dokumentovedeniya-i-informacionnoy-deyatelnosti). Навчальний процес для осіб, які навчаються на ОР
«Магістр», організовано з урахуванням таких особливостей: магістерська робота, що виконується на завершальному
етапі навчання, повинна передбачати проведення наукових досліджень (творчих розробок) з проблем відповідної
галузі. Навчання за магістерською програмою проводиться під керівництвом наукового керівника відповідно до
індивідуального плану студента і спирається на активну самостійну роботу. В ЗВО наявне Положення про порядок та
умови обрання студентами вибіркових дисциплін у Державному університеті телекомунікацій
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_48465246.pdf). Студентоцентрованість забезпечується можливістю вільного
вибору здобувачами вибіркових дисциплін, місць проходження практики тощо. Можливості реалізації академічної
свободи здобувачів актуалізуються у вільному виборі тематики власних наукових досліджень, долученні до роботи
наукових гуртків, участь у конференціях, круглих столах, наукових семінарах тощо. Під час зустрічі зі здобувачами
встановлено, що інформування про цілі, зміст, очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання
відбувається на перших заняттях з кожної навчальної дисципліни, а також є відповідна інформація на сайті
університету.

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).

Здобувачам своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів
навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів. Всі дисципліни освітньої
програми забезпечені силабусами, навчальними та робочими програми дисциплін, методичними рекомендаціями
до виконання практичних завдань та самостійної роботи студентів, конспектами лекцій, які викладено на платформі
дистанційного навчання MOODLE (http://www.dut.edu.ua/ru/149-e-obuchenie-moodle-ucheba). Також на сайті
університету розміщено графік освітнього процесу, розклад занять, каталог освітніх компонентів вільного вибору
студентами тощо (http://www.dut.edu.ua/ua/2080-katalog-osvitnih-komponentiv-vilnogo-viboru-studentami-
navchannya). Здобувачі мають можливість самостійно ознайомитися з навчальними матеріалами представленими на
офіційному сайті університету (http://www.dut.edu.ua/). Зокрема, на сторінці кафедри документознавства та
інформаційної діяльності (http://www.dut.edu.ua/ua/1735-osvitno-profesiyni-programi-kafedra-dokumentoznavstva-ta-
informaciynoi-diyalnosti) розміщено ОП «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» (2021) другого
(магістерського) рівня вищої освіти (оновлена), перелік компонент освітньо-професійних програм другого
(магістерського) рівня освіти, Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи магістерського
рівня спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», робочі програми: науково- педагогічної
практики, переддипломної практики, науково-дослідницької практики. Під час інтерв’ю зі здобувачами було
з’ясовано, що інформацію щодо цілей, змісту, результатів навчання, порядку та критерії оцінювання вони
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отримують вчасно – як на сайті з силабусів навчальних дисциплін, так і від викладачів під час першого заняття.
Загалом під час зустрічей здобувачі наголошували, що задоволені формами і методами навчання. Вони зазначили,
що періодично відбуваються опитування з метою визначення рівня їхньої задоволеності щодо якості організації
навчального процесу в ДУТ у 2020-2021 н.р. (результати опитування завантажено в систему Національного
агентства). Також на сторінці кафедри (http://www.dut.edu.ua/ru/753-otzyvy-studentov-kafedra-dokumentovedeniya-i-
informacionnoy-deyatelnosti) розміщено позитивні відгуки здобувачів, зокрема, і студентів, які навчаються за ОП
«Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» (Бондаренко Марія, Годзь Вероніка, Палій Юлія).

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 у ЗВО під час реалізації ОП виступає у різноманітних формах. Науково-дослідна
робота здобувачів є обов’язковою частиною навчального процесу. У викладанні більшості ОК використовуються
форми і методи навчання, засновані на дослідженнях, зокрема, здобувачам викладається навчальна дисципліна
«Методологія та організація наукових досліджень у галузі», метою якої є формування наукового світогляду та
системи спеціальних знань з теорії, методики та техніки проведення наукових досліджень. ОП передбачає
написання та захист кваліфікаційної магістерської роботи. Здобувачі націлені на наукову роботу, про що свідчить їх
активна участь конференціях, круглих столах. Зокрема, студенти І курсу магістратури (Годзь В.А., Мандрик П.П.,
Палій Ю.М., Присяжнюк Д.О., Цапко Є.Є., Чечель М.О., Ярошевська Л.В.) взяли участь у міжнародному круглому
столі «Інформація та соціальні комунікації сучасного світу: тренди глобалізації», який відбувся 12 травня 2021 року
(програма завантажена до інформаційної системи Національного агентства). На думку ЕГ, особливо позитивною і
дієвою є практика залучення здобувачів до роботи студентського гуртка «Студії з соціальних комунікацій» під
керівництвом викладачів кафедри документознавства та інформаційної діяльності Стороженко Л. Г. та Сидоренко
Т.М., що дає їм можливість закріпити практичні знання і навички у підготовці та написанні різноманітних
повідомлень. Здобувачі другого (магістерського) рівня (Ярошевська Л.В., Бондаренко М.О., Цапко Є.Є., Палажченко
О.Є., Палій Ю.М., Бабій Д.В.) мають публікації у співавторстві з викладачами кафедри у виданнях університету,
зокрема, у науковому журналі «Економіка. Менеджмент. Бізнес». Під час інтерв’ю зі здобувачами та під час зустрічі
з НПП з’ясовано, що публікація є обов’язковою для захисту кваліфікаційної магістерської роботи.

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

Оновлення навчально-методичних матеріалів відбувається щорічно, викладачем прописується зміст кожної
навчальної дисципліни, форми навчання й оцінювання та схвалюються на засіданні кафедри. Оновлення змісту
освітніх компонент відбувається як на основі власних наукових досягнень, так і з урахуванням досягнень
вітчизняних та іноземних науковців. Цьому, зокрема, сприяє участь викладачів у наукових стажуваннях та
підвищеннях кваліфікації на базі вітчизняних і зарубіжних ЗВО та наукових установ (http://www.dut.edu.ua/ua/798-
pidvischennya-kvalifikacii-naukovo-pedagogichnih-pracivnikiv-kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti)
(к.ф.н., доцент Т. В. Сидоренко — в КПНЗ «Перші Київські державні курси іноземних мов» (2018 р.); Державна
архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
(2019 р.); д.і.н., доцент Г.Г. Січкаренко - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu (Польша) (2021 р.); НАПН
України. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (2018
р.); к.п.н., доцент Н.А. Дубовик - ISCSEES 2020 International scientific and pedagogical traineeship (6 ECTS) (2020 р.);
Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща) (6 ECTS) (2019 р.); Національний університет «Києво-
Могилянська академія» (2017 р.); к.і.н., доцент К.І. Климова - Національна академія педагогічних наук України,
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти (2019 р.). Аналіз силабусів
навчальних дисциплін, протоколів засідань кафедр, дотичних до обговорення змісту освітніх компонентів програми,
дозволяє зробити такі узагальнення: кафедри, що забезпечують викладання предметів, постійно оновлюють
наповнення програм, формують силабуси й проводять науково-методичні семінари, метою яких є модернізація
змісту та методів викладання навчальних курсів. Під час роботи з фокус-групою викладачів з’ясовано, що оновлення
змісту освіти відбувається за ініціативою викладачів, які використовують під час викладання результати останніх
власних досліджень та студій вітчизняних і закордонних колег, також враховується досвід, отриманий викладачами
під час стажування та співпраці з колегами в провідних ЗВО України.

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

Державний університет телекомунікацій є членом Міжнародного союзу електрозв'язку. Міжнародну мобільність
викладачів та здобувачів регулює Положення про порядок організації права на академічну мобільність учасників
освітнього процесу Державного університету телекомунікацій (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.pdf).
Інструментами інтернаціоналізації ЗВО є можливість НПП та здобувачів університету брати участь у Міжнародних
науково-практичних конференціях, круглих столах, наукових семінарах, а також співпраця з іноземними закладами
освіти. НПП та здобувачів даної ОП взяли участь у міжнародному круглому столі «Інформація та соціальні
комунікації сучасного світу: тренди глобалізації». Зокрема, викладачі, які забезпечують виконання ОП, пройшли
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стажування у іноземних ЗВО (д.і.н., доцент Г.Г. Січкаренко - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu
(Польша) (2021р.); к.п.н., доцент Н.А. Дубовик - ISCSEES 2020 International scientific and pedagogical traineeship (6
ECTS) (2020 р.); Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща) (6 ECTS) (2019 р.); к.ф.н. Л.Г.
Стороженко - International Historical Biographical Institute (2021 р.), що підтверджено відповідними сертифікатами
(http://www.dut.edu.ua/ua/798-pidvischennya-kvalifikacii-naukovo-pedagogichnih-pracivnikiv-kafedra-
dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti). На сайті університету представлено перелік закордонних ЗВО, з
якими співпрацює університет, а також до системи Національного агентства було завантажено угоди про співпрацю,
зокрема Договір про академічну співпрацю між Вищою банківською школою Гданського університету та ДУТ і
Громадським об'єднанням асоціації аудиторів та консультантів в області менеджменту Республіки Молдова OO
EcoFin-Consult.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми та методи навчання і викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам
академічної свободи. У відкритому доступі є навчально-методичні матеріали. Всі дисципліни освітньої програми
забезпечені силабусами. Здобувачі мають доступ до робочих програм ОК для ознайомлення з інформацією щодо
цілей, змісту, програмних результатів навчання, критеріїв оцінювання в межах навчальної дисципліни; можуть
вільно обирати теми наукових досліджень, навчальні дисципліни, бази практики; мають можливість брати участь у
конференціях, круглих столах, безкоштовно публікуватися у наукових виданнях університету, тим самим поєднуючи
навчання з дослідженнями.

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

Рекомендуємо популяризувати серед здобувачів ОП можливості участі у різноманітних програмах академічної
мобільності, у тому числі міжнародної академічної мобільності. Розширити форми співпраці в межах уже
підписаних угод з метою активізації академічної мобільності НПП та здобувачів ОП; розробити внутрішній
нормативний документ, який буде регламентувати організацію науково-дослідної роботи здобувачів в Державному
університеті телекомунікацій; проводити презентації вибіркових дисциплін.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Зважаючи на те, що форми та методи навчання і викладання в цілому сприяють досягненню заявлених у освітній
програмі цілей та програмних результатів навчання, учасники освітнього процесу вчасно отримують всю необхідну
інформацію, а ЗВО прагне вдосконалювати та модернізувати методичне забезпечення, експертна група оцінює
критерій 4 як такий, що має рівень відповідності 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, їх зміст і критерії оцінювання для здобувачів є чіткими, зрозумілими, валідними та вчасно
оприлюдненими в робочих програмах, силабусах та методичних вказівках, що було продемонстровано ЕГ під час
огляду системи Moodle та розміщено на офіційному сайті ЗВО (http://www.dut.edu.ua/ua/913-navchalni-disciplini-
kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti). В результаті проведених зустрічей підтверджено, що кожен
НПП на першому занятті дисципліни інформує про програму курсу, форми й методи навчання, відведені години на
самостійну роботу, вид контролю, вимоги/критерії оцінювання та політику навчального курсу, що підтверджено під
час зустрічі зі здобувачами. Викладачі періодично на основі зворотного зв’язку зі здобувачами освіти корегують
зміст робочих програм (http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--
yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti) з метою забезпечення академічної доброчесності, рівності всіх учасників
освітнього процесу та нівелювання повторюваності завдань із року в рік. У процесі спілкування встановлено, що
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здобувачі мають і академічну свободу, яка проявляється у виборі тем дослідження, кваліфікаційної роботи,
літератури для опрацювання, можливості внесення пропозицій щодо навчального матеріалу та освоєння освітніх
компонентів методами активного навчання (наприклад, ділові ігри, мозковий штурм тощо). Додатково для
забезпечення доступності та чіткості на офіційному сайт це окремо описано у вкладці «Навчальний процес»
(http://www.dut.edu.ua/ua/136-navchalniy-proces-navchannya)

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

Відповідно до стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справи» в ОП підсумковою атестацією визначено підготовку й публічний захист магістерської
роботи. У ДУТ розроблено Кодекс академічної доброчесності (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf?
1) та Інструкція щодо перевірки на академічний плагіат наукових робіт
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_42739124.pdf), проте в межах даної ОП магістерського рівня досвіду
застосування вказаних правил не було, оскільки перший захист кваліфікаційних робіт відбудеться у грудні 2021
року.

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.

Процедуру організації та проведення контрольних заходів регламентовано Положенням про організацію освітнього
процесу в ДУТ (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf) і Положенням про організацію та проведення
поточного та семестрового контролю здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання в
ДУТ (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_18651689.pdf), де, зокрема, й зазначено порядок оскарження процедури
та результатів проведення контрольних заходів. У випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою студента
чи викладача, директором інституту створюється комісія для приймання екзамену (заліку), але таких випадків
застосування вказаних процедур на ОП не було. Механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів
регламентовано Антикорупційною програмою ДУТ на 2021–2013 роки
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1471_36837099.pdf). З метою забезпечення об’єктивності екзаменаторів (зокрема,
під час дистанційного навчання), а також запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ЗВО розроблено
тестування та система перевірки оцінки результатів навчання за допомогою платформи Moodle. Процедура
проведення контрольних заходів щодо кожної із дисциплін також визначена в програмах (силабусах) навчальних
дисциплін, які оприлюднені на офіційному сайті (http://www.dut.edu.ua/ua/913-navchalni-disciplini-kafedra-
dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti). Свідчення фокус-груп щодо правил проведення контрольних заходів
вказують на їх чіткість, об’єктивність і зрозумілість.

4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під
час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

У ДУТ процедури дотримання академічної доброчесності зафіксовано у низці нормативних документів, зокрема: у
Кодексі про академічну доброчесність (в тому числі відповідальність за порушення, заходи щодо запобігання
порушень, процедура встановлення й доведення фактів порушень академічної доброчесності та процедури
прийняття рішень), у Деклараціях про академічну доброчесність, які підписують усі учасники освітнього процесу та
у Інструкції щодо перевірки на академічний плагіат наукових робіт
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_42739124.pdf). Окрім того, академічна доброчесність визначена частиною
внутрішньої системи забезпечення якості. Перевірка кваліфікаційних робіт студентів на академічний плагіат
здійснюється за допомогою Інтернет-сервісів на основі внутрішньої бази документів Університету та в Інтернеті на
безоплатній основі. Також у ЗВО використовується програма компанії ТОВ «Антиплагіат». Для магістерських робіт
рекомендованою є така шкала оцінки залежно від кількісного показника рівня оригінальності твору: 80 % — текст
вважається оригінальним та не потребує додаткових дій; від 60 % до 80 % — наявні окремі ознаки академічного
плагіату, потрібно пересвідчитись у наявності посилань на першоджерела; від 40 % до 60 % — наявні певні ознаки
академічного плагіату, але матеріал може бути прийнятий за умови доопрацювання з обов’язковою повторною
перевіркою на оригінальність доопрацьованого твору; менше 40 % — наявні істотні ознаки плагіату, матеріал до
розгляду не приймається. Низький відсоток оригінальності кваліфікаційних робіт здобувачів освітнього рівня
«Магістр» є підставою щодо прийняття рішення про недопущення до захисту та відправку кваліфікаційних робіт на
доопрацювання, або видачу нового завдання, чи відрахування здобувача ВО. Регулярно відбувається анонімне
анкетування «Якість викладання очима студентів», узагальнені результати якого розміщено на сайті ДУТ
(http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-
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osvitnoi-diyalnosti). ЕГ пропонує урізноманітнити опитування серед студентів, запропонувавши їм визначити
найпопулярніші причини академічної недоброчесності, проаналізувати та вживати більш конкретних заходів.
Спілкування з менеджментом ЗВО показало, що популяризація академічної доброчесності в основному
здійснюється кураторами академічних груп, що, відповідно, сприяє формуванню в майбутніх фахівців високих
етичних принципів. Експертна група на основі проведеного візиту формує висновок, що всі учасники освітнього
процесу в ДУТ послідовно дотримуються академічної доброчесності, зокрема, й завдяки формуванню індивідуальної
освітньої траєкторії та вибору методик викладання й унікальності завдань НПП, але рекомендуємо розробити
чіткий план заходів ЗВО щодо популяризації академічної доброчесності.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Умови проведення контрольних заходів та критерії їх оцінювання є зрозумілими, чіткими та вчасно
оприлюдненими для здобувачів. Інституційне забезпечення реалізації політики академічної доброчесності є
достатнім.

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

У ДУТ реалізація академічної доброчесності більш спрямована на одну форму виду недоброчесності – це плагіат у
кваліфікаційних роботах. Пропонуємо розширити роботу ЗВО в цьому напрямі шляхом розроблення плану заходів
ЗВО щодо популяризації академічної доброчесності та зміни підходу щодо опитування студентів, тим самим
ефективно моніторити якість освітнього процесу, перевантаженість здобувача, доступ до літератури тощо.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Ця освітня програма за 5 критерієм має значні якісні характеристики, а недоліки можуть бути усунені в
подальшому, при виконанні рекомендацій ЕГ.

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.

В результаті аналізу акредитаційної справи, додаткових документів, наданих гарантом на запит ЕГ, встановлено
достатню академічну / професійну кваліфікацію викладачів, задіяних до реалізації ОП. Зокрема, на випусковій
кафедрі документознавства та інформаційної діяльності працюють 1 доктор наук та 5 кандидатів наук (за даними
сайту http://www.dut.edu.ua/ua/334-vikladackiy-sklad-kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti) на
кафедрі всього працює 6 викладачів). Окрім того, викладання на ОП здійснюють представники інших кафедр, серед
яких 3 доктори наук та 1 кандидат наук. У заявлених НПП наявна публікаційна активність наукових статей та
матеріалів конференцій. Відповідно до інформації, розміщеної на сайті (http://www.dut.edu.ua/ua/334-vikladackiy-
sklad-kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti), за 2017-2021 рр. НПП кафедри документознавства
опублікували 120 праць (фахові статті, статті у закордонних виданнях, матеріали конференцій, круглих столів,
колективні монографії тощо). ЕГ встановила, що у 2021 р. змінився кадровий склад кафедри (відповідно до слів
завідувача кафедри та матеріалів відкритої зустрічі), і проаналізувала публікаційну активність працівників кафедри
відповідно до згаданих розділів сайту і отримала такі дані за 2017-2021 рр.: 20 статей, опублікованих у фахових
виданнях та виданнях, опублікованих за кордоном; 28 матеріалів конференції, круглих столів; колективні
монографії; 1 конспект лекцій (Сидоренко Т. М., Климова К. І.) та 1 посібник з політології (Н.А. Дубовик). З 2020 р.
спостерігається опублікування досліджень саме із спеціальності і відповідно до фокусу ОП. Видання навчально-
методичного забезпечення кожної ОК НПП здійснюють шляхом опублікування всіх необхідних матеріалів
(конспект лекцій, методичні вказівки до всіх видів робіт тощо) у навчальному середовищі Moodle. Під час зустрічі із
роботодавцями встановлено, що доцент кафедри ДІД Климова К.І. є членом колегії Центрального державного архіву
громадських об’єднань України. Завідувач кафедри ДІД Сидоренко Т.М. зазначила, що при відповідності
кваліфікації НПП освітній компоненті, яка за ним закріплена, беруть до уваги не лише вчене звання і науковий
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ступінь, а й видані посібники, наукові статті, участь у конференціях, стажуваннях тощо. У результаті анкетування
здобувачів ВО стосовно якості організації навчального процесу в ДУТ у 2020-2021 н.р.
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_96519074.pdf), участь у якому взяли 31 магістр Інституту менеджмента та
підприємництва, оцінили якість викладання Сидоренко Т.М. на високому рівні.

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

Проведений аналіз встановив, що процедура конкурсного відбору є прозорою. На сайті ДУТ оприлюднено
Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних та наукових
працівників (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_23636289.pdf), Положення про щорічну рейтингову оцінку
діяльності науково-педагогічних працівників ДУТ (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_12162863.pdf). У процесі
інтерв'ю із керівництвом ЗВО підтверджено і основні положення зазначених нормативних документів. Результати
рейтингової оцінки застосовуються під час прийняття рішень стосовно конкурсного відбору на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників. Хоча конкретних вимог до науково-педагогічних посад працівників ЕГ
встановити не вдалося (у зв’язку із відсутністю такої інформації на сайті та неотриманням повних відповідей від
НПП) у процесі інтерв’ю науково-педагогічних працівників встановлено відсутність порушень процедури
конкурсного відбору. Зокрема Сидоренко Т.М. зазначила про підбір науково-педагогічних працівників під
конкретну ОК відповідно до наукового, професійного та практичного доробку. Проаналізувавши інформацію,
отриману в результаті інтерв'ювання фокус-груп (НПП, керівництва ЗВО, адміністративного персоналу) ЕГ
встановила, що застосування процедури конкурсного відбору науково-педагогічних працівників відповідають
загальноприйнятим положенням чинного законодавства.

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

Відповідно до аналізу інформації, отриманої в результаті аналізу акредитаційної справи та зустрічей із фокус-
групами, ЕГ встановила, що роботодавці долучені до організації та реалізації освітнього процесу шляхом участі у
засіданнях кафедри та надання рекомендацій і рецензій на ОП, внесенням своїх пропозицій щодо змісту конкретних
освітніх компонентів. За словами завідувача кафедри комп’ютерних наук Вишнівського В.В. (ОК в ОП
«Автоматизовані інформаційні процеси») відповідно до вимог ректора кожна кафедра повинна укласти договір із
роботодавцями, де чітко буде описано умови співпраці, в тому числі участь цих стейкголдерів у освітньому процесі.
Окрім того, роботодавці виступають базою для різних видів практики як на магістерському, так і на бакалаврському
освітніх рівнях.

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

В результаті зустрічей із фокус-групами (здобувачів ВО, академічним персоналом, роботодавцями) встановлено, що
на ОП на разі відсутнє системне залучення до аудиторних занять роботодавців. Проте, здобувачі ВО зазначили, що
неодноразово ознайомчі лекції проводив директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та
документознавства Гаранін О.Я., в межах окремих дисциплін магістри із ознайомчими екскурсіями та з метою
набуття практичних навиків відвідали Центральний державний архів громадських об’єднань України. Під час
практичних занять з вибіркової освітньої компоненти «Системи спеціальної документації», за словами доц.
Климової К.І., магістри відвідують Національний банк України, де не лише вивчають систему банківської
документації, а й працюють із сервісом електронного документообігу «АСКОД». В загальному НБУ позитивно
відгукується про професійну кваліфікацію здобувачів (http://www.dut.edu.ua/ua/333-zagalna-informaciya-kafedra-
dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti).

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

На основі результатів інтерв’ювання науково-педагогічних працівників та аналізу Положення про підвищення
кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників Державного університету телекомунікацій
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_67309652.pdf) ЕГ встановила, що ДУТ сприяє професійному розвитку
викладачів через різні програми. Відповідно до зазначеного Положення науково-педагогічні та педагогічні
працівники Університету підвищують свою кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років. Плановими формами
підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації; стажування; участь у семінарах,
практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах. ЕГ встановила, що викладачі кафедри документознавства та
інформаційної діяльності підвищують свою кваліфікацію в українських ЗВО (Дубовик Н.А. - Національний
університет «Києво-Могилянська академія»; Сидоренко Т.М. - Національний педагогічний університет ім. М. П.
Драгоманова), інших установах в межах країни (Климова К.І. - Національна академія педагогічних наук України,
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ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти; Січкаренко Г.Г. - НАПН
України. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»;
Сидоренко Т.М. - КПНЗ «Перші Київські державні курси іноземних мов», Державна архівна служба України
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства) та за кордоном (Січкаренко Г.Г. -
National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu (Польша), Університеті Менделя в Брно (Чеська республіка);
Дубовик Н.А. - ISCSEES 2020 International scientific and pedagogical traineeship, Куявський університет у Влоцлавеку
(Республіка Польща)). Результати підвищення кваліфікації та стажування, за словами НПП, впливають на
оновлення як робочих навчальних програм і змісту ОК, так і на методи викладання. Директор Українського-
дослідного інституту архівної справи та документознавства Гаранін О.Я. зазначив, що в Інституті проходили 1,5-
місячне стажування викладачі кафедри. Окрім того Гаранін О.Я. наголосив на підписанні нової угоди про
співпрацю, де серед домовленостей є і питання проходження підвищення кваліфікації та стажування науково-
педагогічними працівниками кафедри ДІД, проведення спільних заходів тощо.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

На основі інтерв’ю НПП та аналізу чинних документів встановлено, що керівництво ДУТ стимулює розвиток
викладацької майстерності шляхом матеріального та професійного заохочення. З метою підвищення ефективності і
результативності професійної діяльності науково-педагогічних працівників у 2015 р. розроблено і введено в дію
Положення про щорічну рейтингову оцінку діяльності науково-педагогічних працівників Державного університету
телекомунікацій (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_12162863.pdf). Результати рейтингової оцінки
застосовуються під час прийняття рішень стосовно: подання на нагородження; морального та матеріального
заохочення кращих науково-педагогічних працівників кафедр, інститутів (факультетів) Університету. В результаті
рейтингування присвоюють звання «Викладач року», «Краща кафедра року», «Кращий інститут (факультет) року».
Відповідно до Додатку 1 до Колективного договору ДУТ - Положення про преміювання працівників ДУТ
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1462_63527482.pdf) показниками для нарахування та виплати премій є: значні
успіхи в забезпеченні та організації діяльності ДУТ з підготовки кваліфікованих фахівців; якісне виконання
функціональних обов’язків; підсумки роботи та ін. В результаті зустрічі із академічним персоналом ЕГ встановила
про такі можливі форми матеріального та нематеріального стимулювання: безкоштовний друк у наукових журналах
ДУТ; безкоштовна участь у конференціях, круглих столах, організованих Державним університетом
телекомунікацій; матеріальне заохочення за профорієнтаційну роботу; дипломи, грамоти, подяки від керівництва
ДУТ.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і знайомими викладачам. Наявні процедури підвищення
кваліфікації (в т.ч. міжнародні), на основі яких НПП оновлюють зміст навчальних дисциплін. Наявність системи
рейтингування НПП університету і відзначення найкращих працівників шляхом матеріального та морального
стимулювання. Наявна добра практика підбору кадрів під конкретну ОК, що дає можливість здобувачам ВО
фахового вивчення дисципліни.

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

Слабка публікаційна активність НПП, які забезпечують викладання за ОП, у фахових виданнях відповідної галузі.
Рекомендуємо визначити перелік таких журналів та підготувати відповідні публікації. Відсутня активність НПП у
поданні заявок на отримання державних (НФД, гранти Президента тощо) та міжнародних наукових та освітніх
грантів. Рекомендуємо визначити групу НПП, яка здійснить аналіз можливостей подання таких заявок та протягом
наступних років здійснити подання таких заявок. Відсутня системна практика залучення роботодавців та практик до
аудиторних занять. Рекомендуємо залучити до читання лекцій та до практичних занять (як в межах ДУТ, так і на
базах установ) представників галузі (постійна основа, гостьовий лектор).

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.
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Беручи до уваги інформацію із сайту про проходження підвищення кваліфікації та стажування (в т.ч. за кордоном),
результати інтерв'ювання з академічним персоналом, здобувачами ВО, керівництвом ДУТ, Інституту та кафедри,
аналізом опитування студентів ЕГ робить висновок про достатню академічну кваліфікацію НПП. Водночас,
активізація публікаційної активності у фахових журналах спеціальності спостерігається лише протягом останніх
років, що свідчить про позитивну динаміку розвитку потенціалу кафедри. Щодо професійної кваліфікації, то окремі
НПП є членами професійних об'єднань. Враховуючи сильні сторони й позитивні практики ОП експертна група
вважає, що ОП відповідає рівню В за Критерієм 6, а визначені недоліки можуть бути виправлені, враховуючи і
рекомендації ЕГ.

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.

Матеріально-технічні та фінансові ресурси ДУТ, навчально-методичне забезпечення освітнього процесу дають змогу
повною мірою реалізувати ОП та її окремі освітні компоненти (http://www.dut.edu.ua/ua/1458-materialna-baza-
kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti). Весь аудиторний фонд обладнаний оновленою технікою,
відповідно до сучасних тенденцій розвитку спеціальності та галузі в цілому, яка використовується для проведення
практичних та лабораторних занять. Досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання
забезпечується, зокрема, й установленим ліцензійним програмним забезпеченням системи електронного
документообігу «АСКОД» із можливістю отримання ліцензійних сертифікатів партнера кафедри - Центру
комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс», у високотехнологічній навчальній лабораторії «Віртуальний офіс»
(http://www.dut.edu.ua/ua/1458-materialna-baza-kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti). Електронна
бібліотека наповнена всіма необхідними підручниками, посібниками та виданнями для загального користування
всіх охочих. Фокус-група здобувачів підкреслила доступну вартість навчання (http://www.dut.edu.ua/ua/430-vartist-
navchannya-priymalna-komisiya), розроблення ряду практичних занять із копірайтингу, ділових комунікацій,
сучасних систем електронного документообігу та високі технологічні умови. В університеті наявні відповідні
комп’ютерні лабораторії, актова зала, студентський центр, бібліотека, гуртожиток, спортивний майданчик,
тренажерна зала та медичний пункт. Рекомендуємо для покращення досягнення програмних результатів включити
можливості освоєння освітніх компонентів за допомогою платформ Prometheus, Coursera та програм дистанційного
семестрового міжнародного обміну.

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.

На основі співставлення даних, отриманих під час інтерв’ювання фокус-груп здобувачів вищої освіти, представників
студентського самоврядування, академічного та адміністративного персоналу ЕГ з’ясувала, що ЗВО забезпечує
безоплатний доступ до мережі Інтернет із будь-якої точки ЗВО та до інфраструктури, яка необхідна для навчання,
викладацької та наукової діяльності в межах освітньої програми. Зокрема, таких електронних ресурсів як
«SpringerLink», «Nature», «zbMath», «Warse», «Blueeyesintelligence» (http://www.dut.edu.ua/ua/lib/127/category/96)
та зарубіжних баз даних із 109 країн світу (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_96_87245638.pdf). Організаційно-
методичний центр новітніх технологій навчання розміщує навчально-методичні та інформаційні матеріали в
системі дистанційного навчання Moodle (http://dn.dut.edu.ua).

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.

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти забезпечується комплексом
заходів, які дають можливість задовольнити їхні потреби та інтереси, а саме інструктаж із техніки безпеки,
розроблення планів евакуації, дотримання усіх санітарних вимог тощо. На офіційному сайті розміщено
рекомендації з профілактики COVID-19 (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_98073136.pdf) та наказ ректора «Про
посилення протиепідеміологічних заходів в університеті», де зазначено алгоритм дій учасників освітнього процесу.
Під час огляду матеріально-технічної бази та в результаті зустрічі із медичним персоналом ЕГ переконалася в тому,
що освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти. Усі звернення здобувачів
фіксуються у відповідному журналі реєстрації. Про ознаки респіраторних хвороб медичний працівник одразу
повідомляє у відповідний відділ охорони праці та безпеки життєдіяльності. Маніпуляційна кімната оснащена всім
необхідним для надання першої медичної допомоги. У гуртожитку функціонують ізолятори та тренажерний зал. У
кімнатах мешкають по 2–3 студента, які забезпечені ліжками, тумбочками, столами та підведена мережа Інтернет.
Проте, під час проведення візиту, на сайті не розміщено жодних документів щодо пожежної безпеки чи цивільного
захисту. Відповідно ЕГ рекомендує розмістити на офіційному сайті у відкритий доступ документи, що забезпечують
безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я.
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4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.

Інформаційна та консультаційна підтримка здобувачів в основному здійснюється куратором академічної групи та
органами студентського самоврядування. За потреби здобувачі отримують консультацію на кафедрі та в дирекції
інституту. У ЗВО функціонує відділ з питань соціальних та навчальних проблем студентів, проте здобувачів цієї ОП
магістерського рівня на обліку в них немає. Освітня підтримка здійснюється через доступ до електронної платформи
на базі Moodle, де розміщені навчальні матеріали, доступ до яких забезпечується через персональні логіни й паролі.
Також забезпечення навчальними інформаційними матеріалами і відкритим доступом до нормативних документів
освітнього процесу здійснюється через сайт ДУТ. Експертна група рекомендує ЗВО звернути увагу на необхідність
посилення психологічної підтримки здобувачів, що є особливо актуальним після дистанційного навчання (апатія,
демотивація до навчання тощо).

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

За ОП «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» здобувачі з особливими освітніми потребами не
навчаються, однак, як кафедра, так і представники інших структурних підрозділів ЗВО під час огляду матеріально-
технічної бази вказували на повну готовність щодо забезпечення відповідних умов навчання для цієї категорії.
Розроблено Положення про порядок організації інклюзивного навчання
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_46021146.pdf) та Порядок супроводу (надання допомоги)
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1846_89231492.pdf), що відповідно створює інклюзивне освітнє середовище для
спільного навчання та проживання здобувачів з урахуванням їхніх потреб та можливостей, зокрема, й навчання за
індивідуальним графіком або спілкування з викладачами через дистанційну платформу Moodle. Під час огляду
інфраструктури ДУТ ЕГ встановила, що позитивною стороною є те, що будівлі та прилегла територія обладнані
спеціальними пандусами, як ззовні, так і всередині. Обладнано стоянку з відеонаглядом для безперешкодного
паркування автомобіля, водієм якого є особа з інвалідністю. Для пересування поверхами університету є ліфт.
Санвузли мають спеціальне облаштування. Продовжується встановленню підйомних платформ і табличок із
шрифтом Брайля для аудиторій.

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.

З метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидій корупції в Державному
університеті телекомунікацій призначена уповноважена особа та запроваджена «Антикорупційна програма ДУТ на
2021–2023 роки» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1471_36837099.pdf), де чітко зазначені алгоритм дій учасників
освітнього процесу при виявленні ознак порушення антикорупційних вимог, перелік антикорупційних заходів у
діяльності університету, умови конфіденційності інформування, процедури захисту працівників та здобувачів, які
повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, порядок проведення
внутрішніх розслідувань тощо. Про факти корупційних правопорушень можливо повідомляти електронною поштою
або письмово ректору, уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції університету, контакти яких
розміщено на офіційному сайті. Щодо вирішення конфліктних ситуацій (зокрема, пов’язаних із сексуальними
домаганнями чи дискримінацією) розроблено та винесено на публічне обговорення у 2020 році проєкт Положення
про вирішення конфліктних ситуацій у Державному університеті телекомунікацій (http://www.dut.edu.ua/ua/2067-
polozhennya-dlya-obgovorennya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti). У здобувачів ОП
є можливість скористатися електронною скринькою довіри (info@dut.edu.ua) або звернутися до куратора
академічної групи чи представника органу студентського самоврядування щодо вирішення конфліктних ситуацій.
Експертна група, під час спілкування із фокус-групами випадків конфліктних ситуацій не виявила, проте
рекомендує прийняти розроблений проєкт положення ввести в дію, чим зафіксувати безпечне освітнє середовище в
нормативно-правовій базі та проводити регулярне анонімне опитування щодо виникнення конфліктних ситуацій
(зокрема, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо). Діє Кодекс
академічної доброчесності (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf?1), у якому зазначено заходи
запобігання порушень академічної доброчесності та процедури встановлення і прийняття рішень із питань
ймовірних таких порушень.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.
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Освітнє середовище в ДУТ є безпечним для життя та здоров’я здобувачів, які навчаються за ОП, та дозволяє
задовольнити їхні потреби та інтереси. Створені умови для можливості навчання особам з особливими потребами.
Розвинута інфраструктура ДУТ включає: навчальні приміщення, комп’ютерні та спеціалізовані лабораторії,
організаційно-методичний центр новітніх технологій, тренажерну залу, їдальню, актову залу, студентський центр,
гуртожиток, медичний пункт, доступ до Інтернету та Wi-Fi. У ДУТ створені всі умови для комфортного та безпечного
навчання здобувачів вищої освіти. У цілому спостерігається достатній рівень фінансового, матеріально-технічного та
навчально-методичного забезпечення для ведення освітньої діяльності та навчального процесу.

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

Для урізноманітнення навчально-методичного забезпечення освітньої програми та надання альтернативних
можливостей для здобувачів отримувати додаткові сертифікати/дипломи рекомендуємо включити можливості
освоєння освітніх компонентів за допомогою платформ «Prometheus», «Coursera» та програм дистанційного
семестрового міжнародного обміну. ЕГ зафіксувала відмінний матеріально-технічний стан ЗВО й за всіма
належними нормами, але наголошуємо на необхідності висвітлення на офіційному сайті відповідних документів у
вільному доступі. Негативний вплив дистанційного навчання відображається на психологічному стані здобувачів,
тому рекомендуємо ДТУ посилити психологічну та соціальну підтримку. У зв’язку з необхідністю існування
зрозумілої політики та процедури вирішення конфліктних ситуацій ЕГ рекомендує затвердити проєкт «Положення
про вирішення конфліктних ситуацій у Державному університеті телекомунікацій» та проводити регулярне
анонімне опитування щодо виникнення конфліктних ситуації з метою їх запобігання

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОП «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» має високий рівень матеріально-технічного
забезпечення, ЕГ фіксує некритичні недоліки. Загалом, освітня діяльність за цією програмою відповідають
Критерію 7 на рівні В з недоліками, які ДУТ вже частково працює над усуненням.

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 освітньої програми визначаються
Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Державного
університету телекомунікацій (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_28574679.pdf). ОП розглянуто й затверджено
на засіданні Вченої ради Державного університету телекомунікацій (протокол № 10 від 02.12.2019) та введено в дію з
01.09.2020 наказом ректора № 545 від 02.12.2019. У 2021 р. ОП «Управління інформаційно-комунікаційною
діяльністю» було оновлено, внесені зміни були зумовлені удосконаленням співвідношення програмних
компетентностей до освітніх компонентів. Зокрема, було затверджено оновлений склад робочої групи ОП
«Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю», а саме: голова робочої групи — доц. Дубовик Н.А., члени
робочої групи — проф. Січкаренко Г.Г., доц. Климова К.І., доц. Сидоренко Т.М. (протокол засідання кафедри № 6 від
20 січня 2021 р.). Також за пропозицією здобувачки магістратури Цапко Є.Є. цим же протоколом було введено до
ОП освітній компонент «Інформаційно-аналітичне забезпечення професійної діяльності», що сприяє формуванню
фахових компетентностей здобувачів (витяг з протоколу завантажено до системи Національного агентства). Під час
зустрічі з гарантом ОП, НПП, здобувачами та роботодавцями ЕГ переконалась, що перегляд освітньої програми
проводиться регулярно. До процесу перегляду й оцінки ОП активно долучаються здобувачі та роботодавці, що
відображено у протоколах кафедри відповідними рішеннями (завантажено до системи Національного агентства) та
підтверджено на зустрічах з фокус-групами.

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.

З метою обговорення змісту освітньо-професійної програми «Управління інформаційно-комунікаційною
діяльністю», навчального плану ОПП, тематики освітніх компонентів залучено здобувачів вищої освіти другого
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магістерського рівня спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (Бондаренко М.О., Годзь В.А.,
Мандрика П.П., Цапко Є.Є.), про що свідчить витяг з протоколу № 3 від 7 жовтня 2020 р. (завантажено в систему
Національного агентства). Під час зустрічі здобувачі підтвердили, що вони мають змогу порушити питання про
необхідність внесення змін до ОПП, до розкладу, їхня думка вивчається та обговорюється, зауважили, що задоволені
процесом навчання. Представники студентського самоврядування, зокрема Іпатов Гліб Геннадійович, засвідчили,
що входять до складу Вченої ради університету та мають змогу порушувати відповідні питання на засіданнях Вченої
ради, однак за даною ОПП такої потреби не було. Органи студентського самоврядування спільно з відділом
моніторингу якості освіти проводили опитування здобувачів щодо якості організації навчального процесу в
Державному університеті телекомунікацій у 2020-2021 навчальному році (результати опитування завантажено до
системи Національного агентства). Відповідно до результатів опитування на питання: «Чи впливає на оцінювання
студента те, чи він навчається за контрактом або держзамовленням?» - відповідь ТАК — 88,70%! На питання ЕГ,
яким чином впливає, в чому це проявляється, чи мали місце конфліктні ситуації щодо оцінювання студента чи
знань студента, які саме рішення були ухвалені за результатами опитувань здобувачів представники студентської
ради запевнили, що конфліктних ситуацій не було і, на оцінювання студента те, чи він навчається за контрактом або
держзамовленням ніяк не впливає. ЕГ зауважила, що питання сформульовано не досить коректно, а також у ЕГ
склалося враження, що при оформленні результатів опитування допущено помилку при інтерпретації даних у
вигляді діаграм. Однак, під час зустрічі здобувачі ОПП зазначили, що на першому курсі за держзамовленням
навчається один здобувач, а на другому всі здобувачі навчаються за контрактом та запевнили, що на оцінювання
студента чи знань студента те, чи він навчається за контрактом або держзамовленням ніяк не впливає і,
конфліктних ситуацій не було.

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

Університет має добре налагоджену комунікацію зі стейкголдерами, зокрема, роботодавцями. До перегляду та
обговорення ОП були запрошені на засідання кафедри роботодавці: О.Я. Гаранін, директор Українського науково-
дослідного інституту архівної справи та документознавства; О.В. Бажан, директор центрального державного архіву
громадських об'єднань України; Л.Ф. Цукру, директор ТОВ «УкрЗІЗпостач», О.М. Шушура, керівник проєктів ТОВ
«Центр Бізнес-Технологій» (витяг з протоколу № 9 від 14 квітня 2021 р., завантажено в систему Національного
агентства). Також ці ж працедавці були присутні на зустрічі з ЕГ та засвідчили, що беруть участь у формуванні цілей,
програмних результатів навчання, а також у реалізації ОП, а саме долучаються до проведення аудиторних занять,
проводять зустрічі зі студентами тощо. О.Я. Гаранін, Л.Ф. Цукру та О.В. Бажан виступили рецензентами освітньо-
професійної програми. Під час зустрічі вони підтвердили, що брали участь у рецензуванні бакалаврських робіт,
долучаються до організації наукових заходів, які проводить кафедра та університет. Зауваження та пропозиції
роботодавців враховуються за їх безпосередньої участі в обговоренні ОП, зокрема, про що свідчить протоколи
засідання кафедри № 6 від 20 січня 2021 р.; № 9 від 14 квітня 2021 р.; № 11 від 30 жовтня 2019 р. (завантажено в
систему Національного агентства).

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

Освітня програма акредитується вперше, перший випуск здобувачів за цією освітньою програмою відбудеться у
2022 році. Практики збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників за цією
освітньою програмою немає.

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

У ЗВО налагоджена чітка співпраця між різними структурними підрозділами щодо внутрішнього забезпечення
якості освіти. Під час роботи експертів з відомостями самооцінювання, внутрішніми документами, сайтом
університету та зустрічей з адміністрацією ЗВО з’ясовано, що у Державному університеті телекомунікацій створена
цілісна багатокомпонентна система, що здійснює функціонування системи забезпечення якості освіти на п'яти
рівнях: перший рівень – це здобувачі вищої освіти; другий рівень – це кафедри, гаранти освітніх програм, групи
забезпечення спеціальностей, роботодавці, інші стейкголдери; третій рівень – це навчально-наукові інститути,
навчально-методичні відділи освітньої діяльності ННІ, органи студентського самоврядування, Вчені ради
навчально-наукових інститутів; четвертий рівень, рівень розроблення рішень, документів, процедур, проєктів – це
проректори, органи студентського самоврядування, навчально-науковий центр, відділ моніторингу якості освіти,
ліцензування та акредитації, відділ підтримки студентів з соціальних та навчальних питань, інші структурні
підрозділи, що залучені до системи якості освіти, координаційна рада; п'ятий рівень, рівень прийняття загально
університетських рішень – це Вчена рада університету, ректор, Наглядова рада. Відповідно до Положенням про
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Державного університету
телекомунікацій (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_28574679.pdf) передбачено, зокрема п. 4.1.8., перегляд
освітньої програм за результатами моніторингу на предмет її відповідності стандарту, спроможності Університету
забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти програмних результатів, передбачених в ній, рівня задоволеності
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роботодавців та здобувачів вищої освіти. Згідно п. 4.1.13. зміни до освітньої програми розглядаються на засіданнях
випускової кафедри, Вченої ради Навчально-наукового інституту, Науково-методичної ради Університету. Нова
редакція освітньої програми Університету схвалюється рішенням Вченої ради Університету і вводиться в дію
наказом ректора Університету. Під час зустрічі зі здобувачами, органами студентського самоврядування та
адміністративним персоналом університету експертній групі стала зрозумілою побудована система якості освіти
університету, що починається від здобувача і закінчується адміністрацією ЗВО.

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

Освітня програма «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» зі спеціальності 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа» акредитується вперше. ОП розроблена відповідно до Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 (у редакції
постанов Кабінету Міністрів № 347 від 10.05.2018 та № 180 від 03.03.2020). ОП розроблена на основі стандарту
вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05.2019 № 728, згідно з вимогами
Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту».

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

В ході акредитаційної експертизи ЕГ переконалась у формуванні високого рівня культури якості в університеті. Це
простежується у Стратегії розвитку Державного університету телекомунікацій на 2020-2025 роки
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_11377077.pdf), Положенні про щорічну рейтингову оцінку діяльності науково-
педагогічних працівників ДУТ (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_12162863.pdf) тощо. Під час зустрічей ЕГ
впевнилась, що всі залучені представники університету однаково зацікавлені в якісній освітній підготовці та
удосконаленні ОП. Студенти на зустрічі з експертами зазначили, що вони мають можливість висловлювати свою
думку щодо якості освіти через Студентське самоврядування факультету та запевнили, що їх пропозиції та
рекомендації беруться до уваги. Показовим є налагоджені тісні зв’язки з колегами з різних університетів України
для перейняття досвіду та покращення ОП. До відкритої зустрічі долучилися представники-фахівці (І. Коржова —
д.е.н., професор кафедри маркетингу та управління бізнесом Києво-Могилянської академії), а також колишні
співробітники кафедри документознавства та інформаційної діяльності, які викладали на даній ОП (В. Мандрагеля -
д.ф.н., професор, Н. Кирилюк — к.п.н., доцент, О. Шеремета — к.і.н., доцент) і засвідчили тісну співпрацюють з
кафедрою, зокрема, щодо пропозиції та рекомендації з удосконалення ОП, а також засвідчили високу якість
підготовки фахівців за даною ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

У ЗВО налагоджена чітка співпраця між різними структурними підрозділами щодо внутрішнього забезпечення
якості освіти. Залучення усіх категорій стейкхолдерів на етапах розробки, впровадження та реалізації ОП; постійне
вдосконалення ОП; функціонування системи опитувань студентів для вчасного виявлення проблемних моментів. До
процесу оцінки й перегляду ОП активно долучаються представники здобувачів та роботодавців.

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

Неуважне ставлення до роботи з результатами опитувань здобувачів свідчить про певні недоліки у системі
забезпечення якості. Рекомендуємо більш уважно досліджувати результати опитування та обговорювати на
засіданні кафедри та зі здобувачами вищої освіти задля своєчасного реагування на виявлені проблемні питання.
Оскільки ОП «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» акредитується вперше, практики збирання,
аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників за цією освітньою програмою немає
рекомендуємо закріпити відповідним положенням порядок відстеження кар’єри випускників за даною ОП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

В Університеті налагоджена чітка співпраця зі стейкголтерами, до процесу перегляду й оцінки ОП активно
долучаються здобувачі та роботодавці, активно беруть участь у формуванні цілей, програмних результатів навчання
тощо. У ЗВО створена цілісна багатокомпонентна система, що здійснює функціонування системи забезпечення
якості освіти на п'яти рівнях. Освітньо-професійна програма «Управління інформаційно-комунікаційною
діяльністю» загалом відповідає критерію 8. Експертна група оцінює критерій 8 як такий, що має рівень
відповідності В.

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.

Правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, є чіткі і зрозумілі. Вони є
прозорими та доступними для всіх стейкголдерів на сайті ЗВО (http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-
navchannya та http://www.dut.edu.ua/ua/949-publichna-informaciya-pro-universitet). На окремих вкладках на сайті,
зокрема, розкладу (http://e-rozklad.dut.edu.ua/timeTable/group) за замовчування основною мовою встановлена
російська. ЕГ вважає, це технічними неполадками, які можуть бути легко усуненими.

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.

ОП та проєкти змін до неї своєчасно (не пізніше, ніж за 1 місяць до їх розгляду) оприлюднюються на офіційному
сайті для громадського обговорення у формі вбудованої анкети із можливістю як анонімного, так і особистого
внесення пропозицій та зауважень стейкголдерами (http://www.dut.edu.ua/ua/1735-osvitno-profesiyni-programi-
kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti). З метою отримання зауважень та пропозиції ДУТ
опублікував для обговорення проєкт освітньої програми 2021 року (http://www.dut.edu.ua/ua/1757-publichne-
obgovorennya-osvitno-profesiynih-program-kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti). З огляду на
перспективи розвитку ОП «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» в цьому навчальному закладі
експертна група рекомендує створення окремого моніторингу та систематизованого збору відгуків/пропозицій від
майбутніх випускників через 1, 3 та 5 років після завершення навчання на магістерському рівні задля ефективного
аналізу та реагування на тенденції розвитку в подальшому.

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 сайті Державного університету телекомунікацій оприлюднено ОП «Управління інформаційно-комунікаційною
діяльністю» (2019) другого (магістерського) рівня вищої освіти, що було підтверджено під час акредитаційної
експертизи. Зазначено її мету, результати навчання, види й результати наукової та професійної діяльності НПП,
рецензії на ОП. Обсяг інформації достатній та зрозумілий для всіх зацікавлених сторін та суспільства в цілому
(http://www.dut.edu.ua/ua/1735-osvitno-profesiyni-programi-kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti).
Оприлюднюється також уся інформація для ознайомлення з правилами прийому до магістратури
(http://www.dut.edu.ua/ua/1866-vstup-v-magistraturu-priymalna-komisiya).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

На офіційному сайті Державного університету телекомунікацій опублікована вся необхідна інформація, що
неодноразово було підтверджено у роботі ЕГ та спілкуванням з фокус-групами. Експертна група не мала труднощів з
пошуком інформації.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.

Оскільки відображення окремих вкладок сайту відбувається на іноземній мові за замовчуванням, рекомендуємо
перевірити технічну сторону функціонування сайту та забезпечити у повній мірі відображення інформації за
замовчуванням в україномовній версії. На перспективу розвитку та полегшення моніторингу ЕГ рекомендує
розробити окрему детальну систему збору зауважень та пропозицій від випускників на основі їх досвіду роботи за
фахом як регулярне опитування.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Освітня програма «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» загалом відповідає критерію
«Прозорість та публічність», а визначені слабкі стороні можуть бути усунуті протягом короткого періоду або є
рекомендацією на перспективу.

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

Вовк Наталія Степанівна

Члени експертної групи

Добровольська Вікторія Василівна

Сапіжак Ілона Богданівна
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