
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Державний університет телекомунікацій

Освітня програма 4301 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

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 4301

Назва ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Фарат Олександра Володимирівна, Іванов Валентин Вячеславович,
Федорова Вікторія Олександрівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 27.01.2021 р. – 29.01.2021 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_15139356.pdf

Програма візиту експертної групи http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2092_90501206.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

Загальне враження – позитивне. ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» враховує вимоги Стандарту
вищої освіти України спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти, інтереси здобувачів, стейкхолдерів, сучасні вимоги національного ринку праці.
У порівнянні з подібними освітніми програмами за даною спеціальністю ОП має унікальність, що пов’язана з
підготовкою фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності зі знанням та вмінням електронного
документообігу, інформаційних та телекомунікаційних технологій, володінням іноземною мовою (певна частина ОК
викладається іноземною мовою). ОК ОП передбачають вивчення спеціалізованого програмного забезпечення
M.E.Doc, 1С: Підприємство 8, BAS ERP та отримання відповідних сертифікатів в межах освітнього процесу. Програма
узгоджується з місією та стратегією розвитку ЗВО за своїми цілями. У ЗВО створені рівні та прозорі умови вступу та
навчання. ОП відповідає принципу «академічної свободи». У ЗВО побудовані чіткі, зрозумілі та прозорі процедури
дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу. У ДУТ відсутня дискримінація за будь-
якою ознакою. Реалізація ОП у ЗВО є прозорим і чітко регламентованим освітнім процесом. За останній рік на ОП
відбулись значні позитивні зміни. За рекомендацією ГЕР з ОП вилучено професійну кваліфікацію;
переформульовано мету ОП, прописано її предметну область; змінено склад проєктної групи та включено до неї
представників роботодавців і здобувачів; розширено перелік потенційних первинних посад; вдосконалено структуру
і послідовність вивчення ОК, в т.ч. розширено можливості здобувачів щодо вибору ОК шляхом створення
загальноуніверситетського каталогу вибіркових ОК; враховано інтереси та потреби різних груп стейкхолдерів; з ОП
вилучено ознайомчу практику з огляду на дублювання її змісту з виробничою практикою; посилено науково-
публікаційну активність викладачів відповідно до освітніх компонент, які вони викладають; розпочато
використання інтерактивних методів навчання; оновлено (розроблено) частину положень та розміщено на сайті
ДУТ, зокрема «Положення про освітні програми у ДУТ», «Положення про формування індивідуальних освітніх
траєкторій здобувачів вищої освіти у ДУТ», «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти та освітньої діяльності ДУТ», «Положення про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер
кредитів) у ДУТ» тощо. Під час проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів
відеозв’язку експертна група перевірила достовірність інформації, яка була подана у відомостях про
самооцінювання ОП, провела zoom-зустрічі з відповідними фокус-групами, що надало можливість прийти до
висновку щодо належного рівня організації діяльності за ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
Разом з тим, експертна група вважає, що існують резерви для покращення якості освітньої діяльності у ДУТ.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Сильні сторони ОП: – зацікавленість та підтримка роботодавців у даній ОП та їх позитивні відгуки; – залучення
здобувачів ОП та студентського самоврядування до культурних заходів та формування корпоративного
студентського духу у ЗВО; – вільне володіння англійською мовою більшістю викладачів (наявність сертифікатів В2);
– врахування запитів роботодавців, здобувачів та інших стейкхолдерів щодо покращення ОП; – підтримка розвитку
та формування у здобувачів певних soft-skills (комунікативні навички, навички працювати в команді, навички
презентації, уміння формувати власну думку та приймати рішення); – всебічне сприяння матеріально-технічної бази
ЗВО досягненню визначених ОП цілей; – високий рівень публічності та прозорості діяльності ЗВО та освітнього
процесу на сайті ЗВО. Позитивні практики: – підтримка тісних зв’язків між кураторами та здобувачами вищої
освіти; – застосування викладачами інноваційних методів викладання освітніх компонентів; – презентація
силабусів навчальних дисциплін; – сприяння навчально-методичного забезпечення ОП досягненню визначених
програмних цілей та програмних результатів навчання за ОП; – застосування при викладанні певних ОК
(«Організація ведення бізнесу», «Інформаційні системи і технології в підприємництві та торгівлі», «Організація
комерційної діяльності»)програмного забезпечення M.E.Doc, 1С: Підприємництво та BAS та видача сертифікатів, що
підтверджують їх знання; – викладання англійською мовою певних ОК («Інноваційні технології в бізнесі»,
«Управління фінансами», «Управління ризиками», «Операції з цінними паперами»); – підписання кожним
учасником освітнього процесу Декларації про академічну доброчесність; – функціонування на базі випускової
кафедри наукових гуртків «Світ товарознавства»; «IT-підприємець»; «Сучасні біржові технології».

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. Відмітною особливістю даної ОП є підготовка фахівців за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» зі знанням та вмінням електронного документообігу, інформаційних та телекомунікаційних технологій,
вільним володінням іноземною мовою. Однак при описі фокусу ОП та в ключових словах цю особливість чітко не
прописано. Рекомендується: чітко прописати в фокусі ОП та ключових словах основну особливість даної ОП. 2.
Структурно-логічна схема переобтяжена зв’язками, що ускладнює розуміння логіки викладання та передумови
вивчення ОК; зв’язки між ОК не завжди співпадають з тими, що зазначені в силабусах та РП; не показано семестр
вивчення вибіркових ОК. Рекомендується: переглянути зміст силабусів та РП, структурно-логічну схему ОП; хоча б
окремим блоком показати на ній вибіркові ОК, щоб було видно, в якому семестрі вони вивчаються. 3. В ОП здобувач
має право обирати тільки 5-кредитні ОК, хоча каталог вибіркових ОК містить дисципліни обсягом 3,4,8,10 кредитів.
Рекомендується: надати здобувачеві вищої освіти право обирати дисципліни загальним обсягом 60 кредитів або ж
включити до каталогу дисципліни однакового обсягу. 4. Наразі підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною
формою освіти не здійснюється. Рекомендується: розглянути можливість запровадження дуальної освіти. 5.
Відсутність договорів щодо виконання госпдоговірних досліджень у 2019-2020 роках. Рекомендується: розпочати
наукову тему кафедри за даною ОП. 6. В РП та силабусах дещо сплутані методи навчання та форми контролю (в
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якості методів навчання зазначено усне опитування, тестування, експрес-опитування). В РП не прописано
компетентності відповідно до ОП. Рекомендується: переглянути методи навчання та форми контролю в силабусах та
РП. В РП прописати перелік компетентностей, які набуває здобувач після вивчення ОК. 7. Відповідно до силабусів
здобувачам нараховується певна кількість балів за відвідування занять, що не відповідає принципам
студентоцентрованого навчання, оскільки присутність на занятті не забезпечує досягнення ПРН. Рекомендується:
відмовитися від практики, коли здобувачі освіти частково оцінюються просто за відвідування занять. 8. Незважаючи
на те, що в ДУТ достатньо розвинуто міжнародне співробітництво, НПП групи забезпечення даної ОП недостатньо
активно до нього залучаються. Рекомендується: НПП даної ОП більш активно долучатись до міжнародних проєктів
та програм. 9. Наведені на сайті результати анкетування здобувачів щодо якості викладання ОК місять результати
опитувань загалом за ННІ Менеджменту та підприємництва та не дають відповіді на питання: що саме слід
покращити на даній ОП. Рекомендується: проводити опитування щодо якості викладання ОК окремо серед
здобувачів саме даної ОП. 10. На сайті ДУТ зміст деяких сторінок з нормативними документами значно дублюється,
наявні старі версії документів. Рекомендується: розміщувати офіційні документи на одній сторінці залежно від їх
змісту, видалити старі версії документів з сайту.

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.

ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» має чітко сформульовані цілі: метою ОП є надання
здобувачам вищої освіти сучасних теоретичних знань та практичних навичок, що забезпечують якісну підготовку
фахівців за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», які повною мірою відповідають
сучасним інноваційним потребам суспільства, ринку праці та інтересам потенційних роботодавців (мету було
переформульовано за рекомендацією ГЕР). Особливістю ОП є її спрямування на підвищення
конкурентоспроможності випускників на ринку праці за рахунок практичної спрямованості навчання, оволодіння
компетентностями, спрямованими на вміння як працювати в команді, так і виконувати завдання самостійно,
поглиблене вивчення іноземної мови, використання автоматизованих програмних комплексів
(https://cutt.ly/ejOwoah). Цілі освітньої програми відповідають Стратегії розвитку ДУТ на 2015-2020 роки, проєкту
Статуту ДУТ. Аналіз Стратегії розвитку (https://cutt.ly/ajOwtn3), а також проєкту Статуту ДУТ
(https://cutt.ly/WjOwuqH) показує, що мета ОП повністю узгоджується з місією та стратегією розвитку ЗВО, яка
полягає у реалізації суспільної ролі університету у розбудові держави через якісну освіту, наукові дослідження,
розвиток творчої особистості з креативним мисленням. Освітня програма враховує стратегічні цілі ДУТ, а саме:
утвердження університету, як провідного профільного закладу вищої освіти у галузях телекомунікацій та
інформаційних технологій, його трансформація у сучасну інституцію, на засадах органічного поєднання освіти,
науки та практики; підготовка конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та
інноваційного розвитку держави; створення умов для навчання, самореалізації і творчого розвитку особистості
(https://cutt.ly/LjOweoN). За рекомендацією ГЕР з ОП було вилучено професійну кваліфікацію. Крім того, за
рекомендацією ГЕР в ОП 2020 року відповідно до діючого стандарту було прописано предметну область (об’єкти
вивчення, цілі навчання, теоретичний зміст предметної області, методи, методики та технології, інструменти,
обладнання та програмне забезпечення для формування професійних компетентностей бакалавра підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності) (https://cutt.ly/ejOq6KF). У ОП зазначено, що 81,8 % обсягу освітньої програми
спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних компетентностей за спеціальністю 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність», визначених стандартом вищої освіти, а 18,2 % – на вивчення новітніх
інформаційних технологій та вміння застосувати їх у професійній діяльності. Тобто відмітною особливістю даної ОП
є підготовка фахівців за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», які володіють знаннями
та вміннями електронного документообігу, інформаційних та телекомунікаційних технологій. Однак при описі
фокусу ОП та в ключових словах цю особливість чітко не прописано.

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

Стейкхолдери-роботодавці (ТОВ «Профіцентр Софт», ТОВ «Атем Груп», ТОВ «ПРОКОМ» та Brightstyle import LP)
були залучені до формування цілей та програмних результатів ОП. Це підтвердив аналіз змісту наданих ЗВО
експертній групі оригіналів рецензій-відгуків зовнішніх стейкхолдерів на ОП. Роботодавці Кім Артем Сергійович –
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представник ТОВ «М.Е.ДОК»; Столярчук Ірина Аркадіївна – начальник центру сертифікованого навчання
«ПРОКОМ»; Даценко Владислав Олексійович – директор ТОВ «Хоум Індивідуал»; Вайнуров Мирон Михайлович –
представник Brightstyle import LP наголосили, що вони приймають активну участь у реалізації ОП та готові її
підтримувати. Роботодавці підтвердили високий попит на випускників ОП, оскільки вони отримують поряд із
знаннями та навичками з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, також знання іноземної мови та
програмного забезпечення. Здобувачі ОП довели, що їх бажання та думку враховують при формуванні та реалізації
ОП шляхом співбесід та анкетування. Зокрема, представники студентського самоврядування розповіли, що
звертались до керівництва університету з проханням збільшити години викладання англійської мови, і їх
побажання були враховані при перегляді ОП. Зауважень від здобувачів щодо процесу реалізації ОП експертна група
не отримувала. Представники студентського самоврядування підтвердили, що адміністрація ЗВО, випускова
кафедра та НПП дослуховуються до потреб здобувачів при організації освітнього процесу та потреб самоврядування
щодо проведення соціально-культурних та інших заходів. Здобувачі задоволені належним рівнем навчання та
планують подальші кар’єрні перспективи, які пов’язані зі спеціальністю. Також НПП підтвердив власну участь у
формуванні та коригуванні у 2020 році ОП, яка акредитується. Залучення заінтересованих сторін до розробки ОП
має справжній характер, що підтверджує надані документи та результати zoom-зустрічей з відповідними фокус-
групами – адміністрацією, здобувачами вищої освіти, випускниками, роботодавцями, НПП та студентським
самоврядуванням. Документальне підтвердження: участь стейкхолдерів у забезпечені якості ОП регламентує
«Положення про освітні програми», затверджене Вченою радою протокол № 1 від 20.08. 2020 року
(http://ww.dut.edu.ua/uploads/p_1346_31361833.pdf). Експертна група переглянула рецензії-відгуки стейкхолдерів та
протоколи засідання кафедри, де обговорювалися питання щодо формування та удосконалення ОП. Перелічені
факти надають підставу стверджувати, що потреби та пропозиції різних груп стейкхолдерів враховуються при
формуванні цілей та результатів навчання за ОП.

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

В ОП ЗВО тенденції розвитку спеціальності сфокусовані у цілях та програмних результатах навчання. ОП
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» враховує сучасний вектор розвитку, що обумовлює потребу у
фахівцях з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які мають додаткові знання спеціалізованого
програмного забезпечення, інформаційних технологій в процесі професійної діяльності, вміють працювати на
біржових платформах, а також вільно володіють англійською мовою. Урахування ринку праці. Під час онлайн-
акредитації експертною групою були отримані дані щодо попиту на випускників ОП «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» на ринку праці м. Києва та Київської області. Головною перевагою даної ОП є забезпечення
опанування здобувачами програмного забезпечення M.E.Doc, 1С: Підприємництво та BAS, а також формування
ділових комунікацій іноземною мовою фахового (технічного) спрямування на рівні міжнародних стандартів у
професійній діяльності. Врахування галузевого та регіонального контексту. Під час формулювання цілей та
програмних результатів навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст у плані визначення
загальних пріоритетів сфери розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в м. Києві та Київському
регіоні, зокрема враховано бачення підприємств-партнерів (ТОВ «Атем Груп», ТОВ «Видавництво «ЛіГа», ТОВ
«Хоум Індивідуал», Brightstyle import LP) щодо необхідності підготовки фахівців, які вмітимуть започатковувати та
вести власний бізнес, розробляти бізнес-проєкти, бізнес-плани, створювати стартапи, провадити підприємницьку
діяльність з використанням як традиційних, так і новітніх методів торгівлі, використовувати спеціалізоване
програмне забезпечення, інформаційні технології в процесі професійної діяльності. При формуванні ОП
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» враховувався досвід вітчизняних ОП, а саме ОП
«Підприємництво та біржова діяльність» та «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво» КНУ ім.
Т.Шевченка в частині посиленого вивчення іноземної мови, а також досвід іноземних програм підготовки
бакалаврів з підприємництва (https://www.bestcolleges.com/features/top-online-entrepreneurship-degree-programs/) в
частині забезпечення опанування здобувачами вищої освіти сучасних інформаційних технологій й програмних
засобів.

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

ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» відповідає стандарту вищої освіти за спеціальністю 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти, який затверджено наказом МОН України за 1243 від 13.11.2018 р. Відповідно до
вимог стандарту вищої освіти ОП було переглянуто у 2019 р. (затверджено протоколом № 15 від 25.03.2019 р.
Вченою радою ДУТ). У 2020 р. ОП було повторно переглянуто (протокол № 1 від 20.08.20 р.). Окрім ЗК, СК та ПРН,
запропонованих стандартом, у ОП додатково додано ЗК13-ЗК14, СК11-СК12 та ПРН21-ПРН24. Аналізуючи оновлену
ОП та навчальний план 2020 року, експертна група дійшла висновку, що ОП «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» забезпечує досягнення всіх програмних результатів навчання.
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Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Сильні сторони: – відповідність цілей ОП місії та стратегії розвитку ЗВО; – наявність унікальності ОП, пов’язаної з
підготовкою фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності зі знанням та вмінням електронного
документообігу, інформаційних та телекомунікаційних технологій, володінням іноземною мовою, яка
підкріплюється значним попитом на ринку праці; – реальна цілеспрямована співпраця зі стейкхолдерами; –
зацікавленість та підтримка роботодавців у даній ОП та їх позитивні відгуки; – врахування запитів роботодавців,
здобувачів та інших стейкхолдерів щодо покращення ОП. Позитивні практики: – застосування програмного
забезпечення M.E.Doc, 1С: Підприємництво та BAS для опанування ведення електронного діловодства на
підприємстві, ділових комунікацій іноземною мовою фахового (технічного) спрямування на рівні міжнародних
стандартів у професійній діяльності.

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

Слабкі сторони: – при описі фокусу ОП та в ключових словах чітко не прописано відмітну особливість ОП, яка
пов’язана з підготовкою фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності зі знанням та вмінням
електронного документообігу, інформаційних та телекомунікаційних технологій, володінням іноземною мовою;
Рекомендації: – чітко прописати в фокусі ОП та ключових словах основну особливість даної ОП.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП має чітко та зрозуміло сформульовані цілі. У ЗВО відбувається реальна ефективна співпраця зі стейкхолдерами
на етапі формування та реалізації ОП, у тому числі при оновленні, що підтверджено документально та у процесі
zoom-зустрічей з відповідними фокус-групами (роботодавцями, партнерами, викладачами, адміністрацією та
студентами). Цілі ОП та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій розвитку
спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних національних та
міжнародних ОП. ОП дозволяє досягти заявлених програмних результатів навчання та забезпечує повноцінно
підготовку здобувачів. Виходячи з релевантності наведеної інформації та встановлених під час дистанційної
акредитації експертною групою фактів, питомої ваги окремих підкритеріїв для підсумкової оцінки, можна вважати
відповідність ОП критерію 1 достатньою.

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).

Відповідно до ОП та навчального плану загальна кількість кредитів ЄКТС – 240, що відповідає нормам, викладеним
у Законі України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01 липня 2014 р. (зі змінами) та Затвердженому стандарту вищої
освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти Наказу МОН України за № 1243 від 13.11.2018 р. (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/076-pidpriemnitstvo-torgivlya-ta-birzhova-diyalnist-bakalavr.pdf), з яких 60
кредитів ЄКТС відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти. Обсяг практичної підготовки
становить 12 кредитів ЄКТС, атестація у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи – 6 кредитів ЄКТС. 81,8 %
обсягу освітньої програми спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних компетентностей за спеціальністю
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», визначених стандартом вищої освіти, а 18,2 % – спрямовано
на вивчення новітніх інформаційних технологій та вміння застосувати їх у професійній діяльності. Це відповідає
вимозі стандарту, згідно з якою мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення
загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти. Таким
чином, обсяг ОП та окремих освітніх компонентів відповідає діючим вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти.
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2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

Розробка ОП в ДУТ базується на «Положенні про освітні програми у ДУТ»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_31361833.pdf). Освітні компоненти ОП «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» розподілено на змістовні блоки: нормативних навчальних дисциплін циклу загальної
підготовки (14 компонентів обсягом 60 кредитів), нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та
практичної підготовки (обсягом 120 кредитів), варіативних навчальних дисциплін циклу загальної підготовки (2
компонента обсягом 10 кредитів) та варіативних навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки (10
дисциплін обсягом 50 кредитів). Однак виникає сумнів щодо правильності послідовності викладання такого
освітнього компонента, як філософія. Згідно зі структурно-логічною схемою ОП та змістом силабусів передумовою
для вивчення філософії (4 семестр) є економічна теорія (1-2 семестр), хоча навпаки вивчення економічної теорії
повинно базуватись на знаннях філософії. Тому доцільним є перенесення філософії у 1 семестр. В якості передумов
вивчення логістики, на нашу думку, окрім зазначених в силабусі компонентів, необхідно вказати такі компоненти,
як економічна теорія, менеджмент (силабус містить тему «Основи логістичного менеджменту»). Тим більш, що за
структурно-логічною схемою ОП ці компоненти дійсно вивчаються раніше, ніж логістика. Крім того зв’язки між
освітніми компонентами на структурно-логічній схемі не завжди співпадають з тими, що зазначені в силабусах. Так,
згідно зі змістом силабусу передумовою вивчення логістики є маркетинг, товарознавство на ринку товарів та послуг,
організація торгівлі (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_321_31731285.pdf), однак на схемі зв’язок між цими
компонентами графічно не позначено. На структурно-логічній схемі ОП рекомендується хоча б окремим блоком
показати вибіркові ОК, щоб було зрозуміло, в якому семестрі вони вивчаються. Загалом структурно-логічна схема
дещо переобтяжена зв’язками, особливо в 6-8 семестрах, що ускладнює розуміння логіки викладання та передумови
вивчення тих чи інших ОК. Додатково до стандарту розробниками запропоновано дві загальні компетентності: ЗК13
– здатність до підвищення рівня своїх знань, ЗК14 – здатність генерувати нові ідеї та впроваджувати їх; дві
спеціальні компетентності: СК11 – здатність до опанування та використання документообігу в підприємництві,
торгівлі та біржовій діяльності на основі вільного володіння державною та іноземною мовами, СК12 – здатність
формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички; а також ПРН21-24. Аналіз ОК, включених до
ОП показав, що в цілому вони дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання.
Рекомендується погодити ОП з Національною рамкою кваліфікацій (постанова Кабінету Міністрів України від 25
червня 2020 р. № 519).

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

Дослідження освітньої програми на предмет її відповідності стандарту вищої освіти за спеціальністю 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ МОН №
1243 від 13.11.2018 р.), показує, що зміст ОП зокрема об’єкт, цілі навчання, теоретична складова, методи, методики,
інструменти та обладнання загалом відповідають предметній області навчання.

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

Частка вибіркових дисциплін за даною ОП складає 60 кредитів ЄКТС, або 25 %, що свідчить про виконання норми
ст. 5. Закону України «Про вищу освіту». Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти
регламентується «Положенням про формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти у ДУТ»
2020 року (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_96193022.pdf), «Положенням про організацію освітнього процесу
в ДУТ» 2021 року (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf), «Положенням про порядок та умови
обрання студентами вибіркових дисциплін у ДУТ» 2016 року (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_36805222.pdf)
тощо. Інформацію щодо змісту освітніх компонентів здобувачі вищої освіти отримують з силабусів, розміщених на
офіційному сайті ДУТ за посиланням (http://www.dut.edu.ua/ua/2080-katalog-osvitnih-komponentiv-vilnogo-viboru-
studentami-navchannya). Під час zoom-зустрічей з відповідними фокус-групами (викладачами, адміністрацією,
здобувачами та студентським самоврядуванням) було підтверджено, що здобувачі знайомі з процедурою вільного
вибору дисциплін, вважають її чіткою та зрозумілою. В ОП 2019 року здобувач здійснював вибір однієї з двох
дисциплін в кожному з одинадцяти блоків. За рекомендацією ГЕР перелік дисциплін вільного вибору було
розширено шляхом створення загальноуніверситетського каталогу вибіркових освітніх компонентів. Наразі
здобувач вищої освіти обирає 12 освітніх компонентів обсягом по 5 кредитів ЄКТС кожна. Каталог вибіркових
освітніх компонентів містить ОК різного обсягу: 3,4, 5, 8 або 10 кредитів. Тому, щоб не обмежувати вибір здобувача
тільки 5-кредитними ОК (хоча на них припадає найбільша частка в каталозі), рекомендується надавати йому або
право обирати дисципліни загальним обсягом 60 кредитів (без обмеження кожної ОК за обсягом) або ж включити
до каталогу дисципліни однакового обсягу.

Сторінка 7



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

Політика і процедури практичної підготовки здобувачів вищої освіти за ОП регламентуються «Положенням про
проведення практики у ДУТ» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_62327642.pdf). За результатами вивчення
внутрішньої нормативної документації ДУТ та проведення співбесід з різними групами стейкхолдерів підтверджено,
що практична підготовка здобувачів вищої освіти є обов’язковим компонентом ОП та здійснюється шляхом
проходження ними практик на підприємствах, в установах та організаціях на підставі укладених з ними договорів.
Здобувач має право самостійно обирати базу практики або ж здійснювати свій вибір із переліку баз, запропонованих
випусковою кафедрою. ОП та навчальним планом передбачені виробнича (у 6 семестрі) та переддипломна (у 8
семестрі) практики обсягом по 6 кредитів ЄКТС кожна. Попередня версія ОП 2019 року передбачала проходження
трьох видів практик: ознайомчої (3 кредити), виробничої та переддипломної (по 6 кредитів). Під час попередньої
акредитаційної експертизи з огляду на дублювання змісту ознайомчої та виробничої практик було рекомендовано
переглянути зміст цих видів практик, тому в оновлену версію ОП 2020 року було прийнято рішення включити
тільки два види практик: виробничу та переддипломну. Методичне забезпечення практик оприлюднене на сторінці
кафедри у вкладці «Інформація по дипломам, курсовим роботам та практикам»: Методичні рекомендації щодо
проходження виробничої практики та написання звіту (http://www.dut.edu.ua/ua/374-informaciya-po-diplomam-
kursovim-robotam-ta-praktikam-kafedra-pidpriemnictva-torgivli-ta-birzhovoi-diyalnosti), а також Методичні
рекомендації до проходження переддипломної практики студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_374_11603428.pdf). На період карантину у ДУТ розроблено та введено в дію
Тимчасовий порядок проведення та захисту виробничої практики студентів спеціальності 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_374_78546610.pdf) та Тимчасовий порядок
проведення та захисту переддипломної практики студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_374_37579460.pdf). Під час проведених співбесід встановлено, що
здобувачі, керівники практик від університету та підприємств є в цілому задоволені якістю практичної підготовки та
порядком проходження практики. За результатами ознайомлення з угодами на проведення практик визначено, що
здобувачі направляються на практику на різні суб’єкти господарювання, зокрема, у 2019-2020 роках це були: ТОВ
«Атем Груп», ТОВ «Хоум Індивідуал» тощо. Отже, ОП передбачає практичну підготовку здобувачів вищої освіти,
яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

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

За результатами аналізу встановлено, що ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на
набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (комунікативні навички, навички працювати в команді,
навички презентації, уміння формувати власну думку та приймати рішення) у межах вивчення таких освітніх
компонентів, як: «Іноземна мова», «Групова динаміка та комунікації», «Ділові комунікації (Українська мова за
професійним спрямуванням)», «Філософія», «Етика ділового спілкування та риторика», «Основи рекламної
презентації», «Управлінські рішення в процесі українського державотворення». Участь у студентських науково-
практичних конференціях, діяльності органів студентського самоврядування, функціонування в університеті Центру
культури і мистецтв, організація гуртків художньої самодіяльності, концертів, проведення конкурсів та інших
заходів сприяють набуттю соціальних та комунікаційних навичок soft skills у здобувачів ОП. Зустріч з
представниками студентського самоврядування підтвердила наявність у них широких можливостей з розвитку
соціальних і комунікативних навичок.

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

Професійний стандарт за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» відсутній, тому для
визначення результатів навчання використовується Національна рамка кваліфікацій, Рамка кваліфікацій
Європейського простору вищої освіти, Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя,
Класифікатор професій ДК 003:2010 та International Standart Classification of Occupations 2008 (ISCO).

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

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у ДУТ»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf) тривалість теоретичного навчання обов’язкових освітніх
компонентів, семестрового контролю та виконання самостійної роботи складає 40 тижнів на рік. Навчальне
навантаження повного навчального року відповідає 60 кредитам ЄКТС. Обсяг 1 кредиту ЄКТС становить 30 годин.
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Середнє тижневе аудиторне навантаження становить від 30 годин для першого курсу та 24 години для старших
курсів. Кількість освітніх компонентів в одному навчальному році не перевищує 16, а сумарна кількість екзаменів та
заліків за семестр не перевищує восьми. Обсяг ОК становить не менше 3 кредитів. За рекомендацією ГЕР було
поновлено та розміщено на сайті ДУТ «Положення про порядок організації права на академічну мобільність
учасників освітнього процесу» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.pdf), «Положення про порядок
перезарахування результатів навчання» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf).

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

За ОП не здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, але є передумови для її
запровадження. Зокрема, в 2019 році в ДУТ було розроблено «Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти
у ДУТ» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_57217466.pdf).

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Сильні сторони: – створення загальноуніверситетського каталогу вибіркових освітніх компонентів, що розширює
можливості здобувачів вищої освіти щодо вибору дисциплін; – підтримка розвитку та формування у здобувачів
певних soft-skills (комунікативні навички, навички працювати в команді, навички презентації, уміння формувати
власну думку та приймати рішення).

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

Слабкі сторони: – в ОП здобувач має право обирати тільки 5-кредитні ОК, хоча каталог вибіркових ОК містить
дисципліни обсягом 3,4,8,10 кредитів; – структурно-логічна схема переобтяжена зв’язками, що ускладнює
розуміння логіки викладання та передумови вивчення ОК; зв’язки між ОК не завжди співпадають з тими, що
зазначені в силабусах та РП; не показані вибіркові ОК; – наразі підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною
формою освіти не здійснюється. Рекомендації: – надавати здобувачеві вищої освіти право обирати дисципліни
загальним обсягом 60 кредитів без обмеження кожної ОК за обсягом або ж включити до каталогу дисципліни
однакового обсягу; – переглянути зміст силабусів та РП, структурно-логічну схему ОП; хоча б окремим блоком
показати на ній вибіркові ОК; – привести ОП у відповідність з Національною рамкою кваліфікацій (постанова
Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 519); – розглянути можливість запровадження дуальної освіти.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОП забезпечує можливості щодо вибору здобувачами вищої освіти дисциплін із загальноуніверситетського каталогу
вибіркових освітніх компонентів, забезпечує розвиток та формування у здобувачів певних soft-skills (комунікативні
навички, навички працювати в команді, навички презентації, уміння формувати власну думку та приймати
рішення). Однак існує ряд недоліків за критерієм 2: в ОП здобувач має право обирати тільки 5-кредитні ОК, хоча
загальноуніверситетський каталог вибіркових ОК містить дисципліни обсягом 3,4,8,10 кредитів; структурно-логічна
схема переобтяжена зв’язками, що ускладнює розуміння логіки викладання та передумови вивчення ОК; зв’язки
між ОК не завжди співпадають з тими, що зазначені в силабусах та РП; не показані вибіркові ОК; наразі підготовка
здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснюється. Загалом ОП «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» та освітня діяльність за цією програмою відповідають критерію 2. Зазначені недоліки не
потребують значного часу на виправлення.

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

Експертна група встановила, що правила прийому на освітню програму є чіткими, зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та розміщенні на сайті ЗВО за посиланням http://www.dut.edu.ua/ua/108-pravila-
priyomu-priymalna-komisiya.

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

Експертна група встановила, що прийом на навчання за освітньою програмою здійснюється на основі загальної
середньої освіти за сертифікатами ЗНО, дипломом молодшого спеціаліста (на II курс, на III курс в разі диплому
молодшого спеціаліста суміжної спеціальності) та з дипломом бакалавра іншої спеціальності шляхом конкурсного
відбору. Встановлюються однакові вагові коефіцієнти для кожної оцінки ЗНО або вступних іспитів, враховується
перемога у Всеукраїнських учнівських олімпіадах та наукових конкурсах учнів членів Малої академії наук
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_108_93703366.pdf). Предмети, які подаються на конкурс вмотивовані
особливостями освітньої програми (http://www.dut.edu.ua/ua/980-zaproshuemo-do-navchannya-kafedra-
pidpriemnictva-torgivli-ta-birzhovoi-diyalnosti). При вступі на дану ОП, спеціальність не вважається такою, що
потребує особливої підтримки. На онлайн-зустрічі під час дистанційної акредитації здобувачі, зараховані з
дипломом молодшого спеціаліста, присутні не були.

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.

Експертна група встановила, що порядок визнання результатів навчання, здобутих в інших закладах освіти та в
процесі академічної мобільності, є зрозумілими та регулюються «Положенням про порядок перезарахування
результатів навчання (трансферу кредитів) у ДУТ», яке доступне на сайті ДУТ
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf) та «Положенням про порядок організації права на академічну
мобільність учасників освітнього процесу ДУТ» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.pdf). Хоча присутні
певні неузгодженості з більш ранньою документацією ЗВО. Неузгодженість між «Положенням про порядок
організації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ДУТ», де визначається що здобувач
проходить програми академічної мобільності під час академічної відпустки, п. 4. ст. 5., та п. 5. ст 6. та «Положенням
про організацію освітнього процесу у ДУТ» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf), яке передбачає
академічну відпустку лише у випадку медичних показань. Неузгодженість між «Положенням про порядок
перезарахування результатів навчання (трансферу кредитів) у ДУТ», де академічна різниця визначається у випадку
різниці між предметами меншої ніж 70 % обсягу кредитів ЕКТС, п. 4 ст. 4 та «Положенням про організацію
освітнього процесу у ДУТ», де вказано що академічна різниця виникає у випадку різниці в 50 % кредитів ЕКТС, п. 16
ст 56. Під час онлайн-бесіди не було встановлено факту обізнаності здобувачів з даними процедурами та правилами.

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.

Експертна група встановила, що правила визнання результатів здобутих в неформальній освіті є зрозумілими,
регулюються «Положенням про порядок перезарахування результатів навчання (трансферу кредитів) у ДУТ
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf) та «Положенням про неформальну та інформальну освіту
ДУТ» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_89866048.pdf), які є на сайті ЗВО та доступні всім учасникам
освітнього процесу. Проте до участі у програмах неформальної освіти допускаються здобувачі вищої освіти лише
другого (магістерського) рівня з другого курсу та здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Сильні сторони: – правила прийому на освітню програму є чіткими, зрозумілими, враховують особливості самої
програми, не містять дискримінаційних положень та доступні всім бажаючим на сайті ЗВО; – ЗВО залучає до
академічної мобільності всіх бажаючих, шляхом створення гнучкої системи зарахування на навчання на ІІ та ІІІ
курси.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.

Слабкі сторони: – присутні неузгодженості нових нормативних актів ЗВО, що регулюють питання академічної
мобільності та визнання результатів навчання, з «Положенням про організацію освітнього процесу у ДУТ»; –
визнання результатів неформальної освіти не розповсюджується на здобувачів першого (бакалаврського) рівня.
Рекомендації: – узгодити положення, що регулюють академічну мобільність з «Положенням про організацію
освітнього процесу у ДУТ»; – нормативно передбачити можливість участі у програмах неформальної освіти
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Загалом ОП має чіткі та зрозумілі правила прийому на навчання, які доступні для учасників освітнього процесу та
не містять дискримінаційних положень. Правила прийому в цілому враховують особливості цієї ОП. Положення, що
регламентують визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, розміщено на офіційному сайті
ЗВО. Однак існують неузгодженості нових нормативних актів ЗВО, що регулюють питання академічної мобільності
та визнання результатів навчання, з «Положенням про організацію освітнього процесу у ДУТ», визнання
результатів неформальної освіти не розповсюджується на здобувачів першого (бакалаврського) рівня. В цілому ОП
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» відповідає критерію 3 з недоліками, які не є суттєвими.

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.

Спілкування з НПП та здобувачами вищої освіти, а також аналіз силабусів, робочих програм навчальних дисциплін
та дистанційних курсів, продемонстрованих під час онлайн-зустрічі, дозволили встановити, що форми та методи
навчання і викладання в цілому сприяють досягненню заявлених в ОП цілей та програмних результатів навчання.
Організація освітнього процесу керується «Положенням про організацію освітнього процесу в ДУТ»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf). Освітній процес за ОП відбувається у таких формах: лекції,
лабораторні, практичні, семінарські заняття, індивідуальні заняття та консультації. НПП мають право вільно
обирати форми та методи навчання і викладання відповідно до принципів академічної свободи. За рекомендацією
ГЕР поряд з традиційними методами навчання під час викладання на ОП НПП почали застосовувати також
інтерактивні методи (зокрема контексне, імітаційне та модульне навчання з використанням програмного
забезпечення, кейси практичних та ситуаційних завдань з розрахунковими та експериментальними дослідженнями
об’єктів підприємницької діяльності та торгівлі в рамках таких дисциплін, як «Інноваційне підприємство»,
«Товарознавство на ринку товарів та послуг», «Логістика», «Основи підприємництва», «Організація торгівлі»
тощо), що було підтверджено на онлайн-зустрічі зі здобувачами та викладачами. Студентоцентрований підхід в
освітньому процесі проявляється в логічному поєднанні навчальних занять, самостійної роботи, виконанні
індивідуальних завдань із практичною підготовкою; можливості вибору здобувачами навчальних дисциплін із
запропонованого кафедрою переліку. Здобувачі вищої освіти мають право самостійно обирати бази практик, теми
для досліджень при написанні тез, статей, курсових робіт, а також бакалаврської роботи в межах орієнтовної
тематики кафедри. В умовах карантину дистанційне навчання здійснюється за допомогою системи дистанційного
навчання MOODLE (http://dl.dut.edu.ua/), яка містить електронні навчальні курси для освітніх компонент ОП, що
були продемонстровані експертній групі під час онлайн-огляду матеріально-технічної бази. Логін і пароль для
доступу до системи дистанційного навчання видається всім здобувачам одразу після вступу до ЗВО. Для внутрішніх
комунікацій використовується локальна мережа Moodle, месенджери Viber, Telegram, веб-сайт ДУТ, сторінка в
мережі Instagram, що підтверджено на зустрічі з здобувачами, органами студентського самоврядування та
випускниками. Рівень задоволеності здобувачів формами та методами навчання і викладання вивчається через
анкетування, яке проводиться один раз на рік, що підтверджується фактичними результатами анкетування,
висвітленими на сайті ДУТ (http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--
yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti).

2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
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окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб).

Під час бесіди зі здобувачами було встановлено те, що вони своєчасно, у повному обсязі інформуються щодо
освітнього процесу. На сайті ДУТ оприлюднено ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» із
зазначеними цілями, змістом та очікуваними результатами навчання
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1803_36684267.pdf). Інформація щодо змісту, стислого опису ОК та критеріїв
оцінювання у межах кожної ОК міститься в робочих навчальних програмах та силабусах. На офіційному веб-сайті
ДУТ розміщено силабуси обов’язкових освітніх компонент (http://www.dut.edu.ua/ua/321-navchalni-disciplini-
kafedra-pidpriemnictva-torgivli-ta-birzhovoi-diyalnosti), а також силабуси вибіркових освітніх компонент
(http://www.dut.edu.ua/ua/2080-katalog-osvitnih-komponentiv-vilnogo-viboru-studentami-navchannya). Всі силабуси
було оновлено у 2020 році із врахуванням рекомендацій ГЕР щодо їх оформлення. Однак слід зазначити, що в
робочих програмах та силабусах дещо сплутані методи навчання та форми контролю. Зокрема, в якості методів
навчання зазначено усне опитування, тестування, експрес-опитування здобувачів, хоча їх варто віднести до форм
контролю. Тим більше згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу в ДУТ» усне опитування,
тестування, експрес-опитування відносяться до поточного контролю. Також в робочих програмах (на відміну від
силабусів) не прописано перелік компетентностей, які набуває здобувач після вивчення певного освітнього
компоненту, відповідно до ОП. На сайті університету розміщено графік освітнього процесу
(http://www.dut.edu.ua/ua/137-grafik-navchalnogo-procesu-navchannya), а також розклад занять (http://e-
rozklad.dut.edu.ua/).

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

Написання курсових робіт з певних дисциплін пов’язано з проведенням наукових досліджень за актуальними
проблемами щодо підприємницької та фахової діяльності підприємств, зокрема ТОВ «М.Е.ДОК», ТОВ «Хоум
Індівідуал», ТОВ «ПРОКОМ», а також ТОВ «Атем Груп», що підтверджено на зустрічі із здобувачами та
випускниками. Здобувачі під керівництвом працівників НПП публікують наукові статті, приймають участь у
науково-практичних конференціях, конкурсах наукових робіт. Зокрема, у 2020 р. здобувач Дерев’янко Б.О. був
нагороджений дипломом ІІІ ступеню за перемогу у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (науковий керівник – доц. Гавриш О.М.). У
лютому 2020 року на базі кафедри було організовано I Міжнародну науково-практичну конференцію
«Підприємницька, торговельна, біржова діяльність: тенденції, проблеми та перспективи розвитку»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1739_97699422.pdf), де здобувачі змогли представити результати своїх
досліджень. На кафедрі функціонують три наукові гуртки: «Світ товарознавства», «IT-підприємець», «Сучасні
біржові технології» (http://www.dut.edu.ua/ua/325-robota-iz-studentami-kafedra-pidpriemnictva-torgivli-ta-birzhovoi-
diyalnosti). У 2017-2018 рр. кафедра виконувала науково-дослідні роботи на теми: «Економіко-правові засади
формування механізму здійснення інтелектуальної власності при функціонуванні інноваційного підприємства
(договір № 09/17н від 21.09.17р., замовник: ТОВ «Видавництво ЛіГа») та «Інфраструктурне забезпечення освітнього
процесу» (договір № 05/18н від 03.05.18р., замовник: ТОВ «Видавництво ЛіГа»). Наразі кафедра не виконує наукову
тему за даною ОП. В цілому університет забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

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

ОП, НП, силабуси та робочі програми навчальних дисциплін оновлюються відповідно до термінів, регламентованих
«Положенням про організацію освітнього процесу у ДУТ» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf), а
також з урахуванням самопідготовки викладачів, захистів дисертацій, знань, отриманих впродовж підвищення
кваліфікації, проходження стажування, тренінгів. Так, зміст дисциплін «Організація торгівлі» та «Бізнес-
планування на підприємстві» було оновлено після проходження стажування у ТОВ «Атем Груп» доц. Гавриш О.М. та
ст. викл. Мартиненко М.О. (липень 2020 р.). Участь у І Міжнародній науково-практичній конференції
«Підприємницька, торговельна, біржова діяльність: тенденції, проблеми та перспективи розвитку», проведеній на
випусковій кафедрі у лютому 2020 р., дозволила оновити зміст таких освітніх компонентів, як «Основи
підприємництва», «Товарознавство на ринку товарів та послуг», «Інтернет-торгівля», «Інноваційне
підприємництво», «Біржова діяльність», «Організація діяльності трейдера та торговельного брокера», що
підтверджується внесенням публікацій викладачів у список літератури силабусів відповідних дисциплін. Також
регулярно оновлюється зміст дисциплін відповідно до змін у законодавстві («Правові основи бізнесу», «Облік та
аудит», «Ціноутворення», Інвестиції та кредитування бізнесу, Ринок цінних паперів, «Державне та технічне
регулювання торгівлі» тощо) (протокол № 2 засідання кафедри від 2 вересня 2020 року). Навчально-методичне
забезпечення освітніх компонент регулярно оновлюється викладачами на платформі Moodle (http://dl.dut.edu.ua).

5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.
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Кафедрою укладено договір про співпрацю (№ 06/2020 від 20.01.2020 р.) з міжнародною компанією Brightstyle
import LP (Шотландія). В рамках навчальної дисципліни «Біржова діяльність» 11 здобувачів вищої освіти (4 курсу) та
викладачі кафедри (Гавриш О.М., Пильнова В.П., Капелюшна Т.В., Мартиненко М.О.) в період 14-24.12.20 р.
пройшли онлайн-стажування в цій компанії («Commodity exchanges in international trade»). Експертній групі було
надано відповідні сертифікати. У 2019 р. доц. Гавриш О.М. перебувала у службовому відрядженні у Відні, де мала
зустрічі з представниками адміністрацій Віденського університету (Universität Wien). НПП та здобувачами кафедри
наразі не використовуються міжнародні грантові можливості та програми подвійних дипломів.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

– форми та методи навчання і викладання в цілому сприяють досягненню заявлених в ОП цілей та ПРН; –
інформування здобувачів вищої освіти щодо цілей, змісту та ПРН, порядку та критеріїв оцінювання організовано
своєчасно та належним чином; – запровадження використання під час викладання на ОП науково-педагогічними
працівниками інтерактивних методів навчання; – відповідають навчання та викладання за ОП вимогам
студентоцентрованого підходу, принципам академічної свободи. Позитивні практики: – здобувачі залучені до
виконання досліджень під час виконання курсових робіт; – на кафедрі функціонують три наукових гуртки, які
дозволяють долучати здобувачів до публікації наукових статей, участі в науково-практичних конференціях,
конкурсах; – одразу після вступу до ЗВО абсолютно всім здобувачам видається логін і пароль для доступу до системи
дистанційного навчання MOODLE.

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

Слабкі сторони: – відсутність договорів щодо виконання госпдоговірних досліджень у 2019-2020 роках – НПП даної
ОП не долучаються до міжнародних проєктів та програм; – в робочих програмах та силабусах дещо сплутані методи
навчання та форми контролю (в якості методів навчання зазначено усне опитування, тестування, експрес-
опитування); – в робочих програмах (на відміну від силабусів) не прописано перелік компетентностей, які набуває
здобувач після вивчення певного освітнього компоненту, відповідно до ОП. Рекомендації: – розпочати наукову тему
кафедри за даною ОП; – НПП даної ОП більш активно долучатись до міжнародних проєктів та програм; –
переглянути в робочих програмах та силабусах методи навчання та форми контролю; – в робочих програмах
зазначити перелік компетентностей, які набуває здобувач після вивчення певного освітнього компоненту,
відповідно до ОП.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Комплексний аналіз ОП, вибірковий аналіз навчально-методичного забезпечення компонентів ОП, спілкування з
різними фокус-групами надали можливість констатувати дійсний зворотній зв’язок між інтересами, потребами
здобувачів вищої освіти та відповідними формами і методами викладання. У ЗВО відсутні випадки обмеження
академічної свободи здобувачів вищої освіти та НПП. У ДУТ поєднуються навчання та дослідження під час
освітнього процесу. Процеси інтернаціоналізації освітнього процесу відбуваються без широкого їх висвітлення.
Наявне своєчасне інформування та відкритий доступ до інформації щодо цілей, змісту та очікуваних результатів
навчання за всіма освітніми компонентами нормативної та вибіркової частини ОП. ЕГ констатує загальну
відповідність вимогам критерію 4 з недоліками, зміст яких не впливає суттєво на якість ОП.

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.

Експертна група встановила, що для оцінювання здобувачів ЗВО використовує вхідний, поточний, рубіжний,
підсумковий (семестровий та атестація) та відстрочений (ректорський або міністерський) види контролю. Вони
регулюються «Положенням про організацію освітнього процесу у ДУТ», доступним за посиланням
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(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf). Виробнича практика сертифікується підприємством-
партнером та регулюється «Положенням про організацію освітнього процесу у ДУТ». Форма проведення
семестрового контролю та критерії оцінювання визначаються кафедрою, є зрозумілими, дозволяють встановити
досягнення здобувачами результатів навчання та прописані в силабусах, доступних у відкритому доступі на сайті
ЗВО за посиланнями (силабуси обов’язкових компонент (http://www.dut.edu.ua/ua/321-navchalni-disciplini-kafedra-
pidpriemnictva-torgivli-ta-birzhovoi-diyalnosti), силабуси вибіркових освітніх компонент
(http://www.dut.edu.ua/ua/2080-katalog-osvitnih-komponentiv-vilnogo-viboru-studentami-navchannya)). Самоконтроль
здобувачів вищої освіти здійснюється за допомогою методичних завдань для самоперевірки та автоматизованих
навчальних курсів. Додатково паралельно існує рейтингова форма контролю, яка складається після логічного
завершення частини програми (модуля), рейтинг враховується при визначенні підсумкової оцінки здобувача.
Форми контролю здобувачів під час пандемії «COVID-19» регулюються «Положенням про організацію та
проведення поточного та семестрового контролю здобувачів вищої освіти з використанням технологій
дистанційного навчання у ДУТ» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_18651689.pdf). Неоднозначним є п. 2.3
даного положення, який можна розуміти як визнання результатів неформальної освіти, в той час коли за
«Положенням про неформальну та інформальну освіту ДУТ» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_89866048.pdf),
це не передбачено для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

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

Експертна група встановила, що підсумкова атестація відповідає вимогам стандарту вищої освіти за спеціальністю,
здійснюється у формі захисту кваліфікаційної (бакалаврської) роботи та регулюється «Положенням про організацію
та проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання у
ДУТ» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_18651689.pdf), та «Положенням про порядок створення та організацію
роботи екзаменаційної комісії у ДУТ» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_22234915.pdf). В ДУТ створено
репозитарій бакалаврських робіт (http://www.dut.edu.ua/ua/pages/2016). Репозитарію курсових робіт ЗВО не має.

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.

Правила проведення контрольних заходів є чіткими і зрозумілими і описуються в «Положенні про організацію
освітнього процесу у ДУТ» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf), «Положенням про організацію та
проведення поточного та семестрового контролю здобувачів вищої освіти з використанням технологій
дистанційного навчання у ДУТ» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_18651689.pdf) та «Тимчасовим порядком
проведення та захисту виробничої, переддипломної практик у 2019/2020 роках для здобувачів вищої освіти у ДУТ
на період оголошення в Україні загальнонаціональних або локальних обмежувальних заходів, зумовлених
епідеміологічною ситуацією» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_27826937.pdf). Форма проведення, зміст і
структура, критерії та вагомість видів оцінювання визначаються кафедрою. Перескладання допускається двічі, за
заявою здобувача або викладача це може робити комісія при участі інших здобувачів. Здобувачі обізнані з наявністю
даної процедури. Правила та порядок розгляду апеляції після захисту кваліфікаційної роботи зазначено в
«Положенні про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ДУТ», доступного на сайті ЗВО
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_22234915.pdf). Однак, слід зазначити, що в багатьох силабусах нараховуються
бали за присутність на заняттях (наприклад, 0,125 балів за кожне заняття «Застосування інформаційно-
телекомунікаційних засобів» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_321_14438807.pdf), 0,55 балів за кожне заняття
«Облік та аудит» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_321_99078205.pdf) тощо). Відповідно до п.1.3 Стандартів і
рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG 2015) «оцінювання має
дозволяти студентам продемонструвати, наскільки вони досягли запланованих навчальних результатів». Тому
рекомендується відмовитися від практики, коли здобувачам нараховуються бали просто за відвідування занять,
оскільки це не відповідає принципам студентоцентрованого навчання і меті оцінювання. Адже відвідування занять
не гарантує досягнення програмних результатів навчання.

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.

Експертна група встановила, що політика та процедури дотримання академічної доброчесності в ЗВО регулюються
«Кодексом академічної доброчесності ДУТ» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf?1) та
«Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ДУТ»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34626509.pdf). Виконання правил кодексу та розгляд справ забезпечує
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комісія академічної доброчесності (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34206078.pdf). Популяризацією
академічної доброчесності серед здобувачів займаються завідувачі кафедр та куратори груп. На окремому ОК
програми «Ділові комунікації (Українська мова за професійним спрямуванням)» частково розглядається питання
академічної доброчесності (Тема 7, http://www.dut.edu.ua/uploads/p_321_79344730.pdf). За створення системи
виявлення та запобігання академічного плагіату в наукових роботах працівників та здобувачів вищої освіти
відповідає Координаційна рада з питань забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. Перевірка
на наявність запозичень відбувається за допомогою програми «Strike plagiarism» та інших програм у відкритому
доступі. Перевірці на запозичення підлягають навчальні та наукові роботи здобувачів, наукові роботи працівників та
всі матеріали, що надаються до редакції наукових журналів. В ЗВО здійснюються анонімні опитування, щодо
дотримання здобувачами академічної доброчесності (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_21677778.pdf). Факту
зафіксованого порушення академічної доброчесності в ЗВО не було. На онлайн-зустрічах зі здобувачами,
представниками студентського самоврядування, адміністративним персоналом експертна група дізналась, що кожен
учасник освітнього процесу підписує Декларацію про академічну доброчесність.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Сильні сторони: – наявність чітких та зрозумілих правил оцінювання здобувачів, які дозволяють встановити
досягнення необхідних результатів навчання, визначають порядок оскарження результатів та є доступними для всіх
учасників освітнього процесу; – існування технологічних процедур для перевірки наукових робіт на унікальність.
Позитивні практики: – кожен учасник освітнього процесу підписує Декларацію про академічну доброчесність.

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

Слабкі сторони: – відсутність репозитарію курсових робіт здобувачів вищої освіти; – за певними ОК здобувачам
нараховуються бали просто за відвідування занять, що не гарантує досягнення програмних результатів навчання.
Рекомендується: – створити репозитарій курсових робіт здобувачів вищої освіти; – відмовитись від практики, коли
здобувачам нараховуються бали просто за відвідування занять, адже це не відповідає принципам
студентоцентрованого навчання і меті оцінювання.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ЕГ дійшла висновку про загальну відповідність ОП критерію 5 без суттєвих зауважень. Форми контрольних заходів
та критерії оцінювання здобувачів оприлюднюються заздалегідь, є чіткими, зрозумілими, передбачають процедуру
оскарження та дають можливість встановити досягнення здобувачами результатів навчання. Визначені чіткі та
зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності.

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.

Реалізацію ОП забезпечують 8 викладачів кафедри: Сьомкіна Т.В. – д.е.н., проф.; Гавриш О.М. – к.е.н., доц.;
Згурська О.М. – д.е.н., доц.; Гужавіна І.В. – к.е.н., доц.; Пильнова В.П. – к.е.н., доц.; Капелюшна Т.В. – к.е.н., доц.;
Лобань О.О. – ст. викл.; Мартиненко М.О. – ст. викл.; та 16 викладачів інших кафедр: Дарчук В.Г. – к.е.н., доц.;
Вишнівський В.В.– д.т.н., проф.; Власик Г.М. – к.ф.-м.н., доц.; Семенов Ю.М. – к.п.н., доц.; Виноградова О.В. – д.е.н.,
проф.; Сергєєва Л.А. – к.т.н., доц.; Голобородько А.Ю. – к.е.н.; Сидоренко Т.М. – к.ф.н., доц.; Мельнічук Л.В. – к.і.н.;
Орендарчук Г.О. – к.філос.н., доц.; Дубовик Н.А. – к.пол.н., доц.; Звенігородський О.С. – к.т.н., доц.; Лазоренко Л.В.
– д.е.н., доц.; Совершенна І.О. – к.т.н., доц.; Гусєва О.Ю. – д.е.н., проф.; Зінченко О.В. – к.т.н., доц. Зауваження
акредитаційної експертизи попереднього року щодо підвищення кваліфікації викладачів, задіяних до реалізації
освітньої програми, були враховані, а саме: Капелюшна Т.В. отримала диплом доцента кафедри підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності (АД №004582 від 14 травня 2020 року), Згурська О.М. захистила докторську
дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
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та отримала диплом ДД010316 від 26.11.2020 р. Крім того, зав. кафедри Гавриш О.М. та ст. вик. Мартиненко М.О. у
2020 р. пройшли стажування у ТОВ «Атем Груп» (№156/2020, №157/2020), а також разом з доц. Пильновою В.П. та
доц. Капелюшною Т.В. – міжнародне стажування у Brightstyle import LP (№AH2754, №AH2755, №AH2756,
№AH2757). Згідно з рекомендаціями ГЕР повністю змінено склад проєктної групи, підсилено її представниками
роботодавців (у склад проєктної групи введено Даценка В.О., директора ТОВ «Хоум Індивідуал», який є одночасно
здобувачем вищої освіти даної ОП; Кузьменко Т.І., директора ТОВ «Атем Груп»; Столярчук І.А., начальника центру
сертифікованого навчання «ПРОКОМ») та представником здобувача вищої освіти на даній ОП (Поляковою А.С.).
Зауваження ГЕР щодо недостатньої наукової активності викладачів щодо публікацій з тематики дисциплін, які вони
викладають, були враховані повною мірою – викладачі у 2020 році опублікували значну кількість наукових статей у
фахових виданнях України (доц. Гужавіна І.В. (ОК «Облік та аудит»); доц. Капелюшна Т.В. (ОК «Інвестиції та
кредитування бізнесу», «Інтернет-торгівля», «Організація комерційної діяльності», «Товарознавство на ринку
товарів та послуг»); доц. Гавриш О.М. (ОК «Біржова діяльність», «Організація діяльності трейдера та торговельного
брокера»); доц. Пильнова В.П. (ОК «Зовнішньоекономічна діяльність», «Економічна безпека підприємства»,
«Основи підприємництва»); доц. Згурська О.М. («Ринок цінних паперів», «Ціноутворення»). Крім того, у 2020 році
доц. Згурська О.М. опубліковала 2 одноосібні статті, що входять у наукометричну базу Scopus та Web of Science та 1
статтю у співавторстві з проф. Сьомкіною Т.В. та доц. Гужавіною І.В.

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

Процедура конкурсного відбору регламентована «Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_23636289.pdf). Під час зустрічі з викладачами,
адміністративним персоналом та керівництвом ЗВО було відзначено чіткість, зрозумілість та прозорість процедури
конкурсного відбору НПП. Під час конкурсного добору беруться до уваги наступні показники: наявність відповідної
освіти, наукового ступеня, вченого звання; досвід роботи; пройдене науково-педагогічне стажування тривалістю не
менше шести місяців, наявність трьох одноосібних публікацій з визначеної дисципліни у рецензованих закордонних
або фахових наукових виданнях України або виданого підручника чи навчального посібника з згідно з вимогами
МОН. Науково-педагогічні працівники відповідно до ліцензійних умов повинні постійно підвищувати рівень
наукової та професійної активності (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_23636289.pdf).

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

Забезпечення якісної практичної складової освітнього процесу здійснюється завдяки тісному співробітництву
кафедри з провідними установами, організаціями у сфері підприємництва. Укладено договори про співпрацю з ТОВ
«Атем Груп» (договір № 03/2017 від 18 січня 2017 року); ТОВ «ЛіГа» (договір № 07/12-2017 від 07 грудня 2017 року);
ТОВ «М.Е.ДОК» (договір № 1 від 09 січня 2018 року); ТОВ «Хоум Індівідуал» (договір № 26/2019 від 20 грудня 2019
року); Спілкою автоматизаторів бізнесу (Меморандум про співпрацю № 39 від 23 грудня 2019 року); Brightstyle
import LP (договір № 06/2020 від 20 січня 2020 року); Abital LP (договір № 05/2020 від 20 січня 2020 року). Під час
спілкування з роботодавцями було підтверджено їх участь в удосконаленні ОП та створенні можливостей
проходження здобувачами вищої освіти виробничої практики (ТОВ «Хоум Індивідуал», договір 12/22/20 від 14 січня
2020 року) та переддипломної практики (ТОВ «Атем Груп», договір 12/21/20 від 14 січня 2020 року), а також
висловлено готовність продовжувати співпрацю, у т.ч. щодо працевлаштування випускників (Голюк Ірина після
закінчення бакалаврату працевлаштувалася у ТОВ «Атем Груп» на посаду торгового представника). Участь
підтвердили: Кім Артем Сергійович – представник ТОВ «М.Е.ДОК»; Столярчук Ірина Аркадіївна – начальник
центру сертифікованого навчання «ПРОКОМ»; Даценко Владислав Олексійович – директор ТОВ «Хоум
Індивідуал»; Вайнуров Мирон Михайлович – представник Brightstyle import LP. Під час проходження практики
здобувачі мають можливість набуття практичних навичок та отримання консультації фахівців-практиків щодо
роботи на реальному сучасному підприємстві. Також роботодавці залучаються до організації та реалізації освітнього
процесу шляхом участі у засіданнях кафедри при обговоренні ОП (https://cutt.ly/0kos6Yg).

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

ЗВО залучає до проведення аудиторних занять професіоналів-практиків та представників роботодавців (дисципліни
«Організація ведення бізнесу», «Інформаційні системи і технології в підприємництві та торгівлі», «Організація
комерційної діяльності з опанування програмного забезпечення»). За участю роботодавців на кафедрі проводяться
круглі столи, тренінги, майстер-класи з видачею сертифікатів 1С:Підприємство 8, BAS ERP, M.E.Doc. Зокрема
представник ТОВ «М.Е.ДОК» Кім А.С. провів онлайн майстер-клас із практики застосування програми M.E.Doc
(https://cutt.ly/JjuWhxh), представники ТОВ «ПРОКОМ» Столярчук І.А. та Литвиненко В.С. провели онлайн майтер-
клас з використання прикладного рішення «BAS ERP» (https://cutt.ly/djuWkat). В навчальному центрі ТОВ
«ПРОКОМ» здобувачі пройшли сертифікований курс «Використання прикладного рішення 1С: Підприємство:
«Бухгалтерія 8 для України», за результатами якого отримали сертифікати (https://cutt.ly/RjuWhKR). Це було
підтверджено під час онлайн-зустрічей з роботодавцями, здобувачами вищої освіти та випускниками.
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5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

Рівень професіоналізму викладачів підтримується дією «Положення про підвищення кваліфікації НПП ДУТ»
(https://cutt.ly/ejvoQrF). НПП кафедри проходять стажування в Україні та за кордоном, підвищують кваліфікацію в
Центральному інституті післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН (ЦІПО), отримують
наукові звання та наукові ступені, відвідують тренінги, майстер-класи. Доц. Капелюшна Т.В. у 2020 році отримала
диплом доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (атестат доцента АД №004582 від 14
травня 2020 року), а доц. Згурська О.М захистила докторську дисертацію за спеціальністю 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» (08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної
діяльності, диплом ДД010316 від 26.11.2020 р.). Крім того зав. кафедри доц. Гавриш О.М. та ст. вик. Мартиненко
М.О. у 2020 р. пройшли стажування у ТОВ «Атем Груп» (№156/2020, №157/2020), а також разом з доц. Пильновою
В.П. та доц. Капелюшною Т.В. – міжнародне стажування у Brightstyle import LP (№AH2754, №AH2755, №AH2756,
№AH2757). проф. Сьомкіна Т.В. та ст. вик. Лобань О.О. підвищили кваліфікацію у ЦІПО (СП 35830447/1883-19,
2019 р., СП 35830447/3081-18, 2018 р.); доц. Гужавіна І.В. – у компанії 5 PL Асоціації «УЛА» (№5PL20182704K13,
2018 р.). Також всі НПП кафедри у 2020 році взяли участь у семінарі від Київської торгово-промислової палати
(https://cutt.ly/QjiFvaR), сертифікації та майстер-класах від компаній-партнерів, апробують результати досліджень
на міжнародних конференціях. Більшість викладачів, що викладають на даній ОП, мають рівень знання англійської
мови на рівні В2 (доц. Гаврик О.М., доц. Гужавіна І.В., доц. Капелюшна Т.В., ст. викл. Лобань О.О., доц. Дарчук В.Г.,
доц. Голобородько А.Ю., доц. Сидоренко Т.М., доц. Мельнічук Л.В., доц. Пильнова В.П., доц. Совершенна І.О., доц.
Зінченко О.В.). З огляду на це деякі освітні ОК на ОП викладаються англійською мовою («Інноваційні технології в
бізнесі», «Управління фінансами», «Управління ризиками», «Операції з цінними паперами»). Рекомендується
активізувати участь викладачів, що викладають на даній ОП, в міжнародних програмах підвищення кваліфікації та
міжнародного стажування.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

З метою стимулювання викладацької майстерності ЗВО розроблено «Положення про надання щорічної грошової
винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків в ДУТ»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1837_36433778.pdf), згідно з яким конкретний розмір грошової винагороди
кожному педагогічному працівнику університету залежить від його особистого внеску в підсумки діяльності
університету. В Положенні не прописані ставки грошової винагороди в залежності від досягнень НПП. Експертна
група рекомендує розробити прозорий механізм щодо отримання грошової винагороди педагогічними
працівниками за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків в ДУТ, а також чітко прописати в
положенні перелік здобутків, за які можна отримати матеріальну винагороду (публікація статей у наукометричних
базах Scopus та Web of Silence, виграну грантову можливість, керівництво здобувачем, який переміг у II етапі
олімпіади тощо). Під час зустрічі з адміністративним персоналом ЗВО та НПП персоналом кафедри з’ясовано, що
ДУТ передбачає також і моральні заохочення. У 2020 році завідувача кафедри Гавриш О.М. було нагороджено
почесною грамотою ректора за добросовісну, якісну, ефективну роботу; у 2016 році доцента Капелюшну Т.В. у 2016
р. було нагороджено грамотою ректора за сумлінну працю та зразкове виконання посадових обов’язків.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильні сторони: – достатній рівень академічної та професійної кваліфікації НПП, залучених до ОП; – процедури
конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму;
– більшість викладачів, що викладають на ОП, володіють англійською мовою, що підтверджується відповідними
сертифікатами рівня В2; – заклад вищої освіти активно працює з роботодавцями щодо реалізації освітнього процесу
шляхом організації практики, проведення навчань з програмного забезпечення. Позитивні практики: – викладання
певної частини ОК англійською мовою («Інноваційні технології в бізнесі», «Управління фінансами», «Управління
ризиками», «Операції з цінними паперами»); – проведення роботодавцями в межах вивчення певних ОК майстер-
класів із подальшою видачею сертифікатів, що підтверджують знання програмних продуктів 1С:Підприємство 8,
BAS ERP, M.E.Doc.

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

Слабкі сторони: – незначна кількість зарубіжних стажувань НПП; – викладачі не задіяні у програмах академічної
мобільності; – в «Положенні про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну
працю, зразкове виконання службових обов’язків» чітко не прописано перелік здобутків, за які можна отримати
матеріальну винагороду. Рекомендації: – активізувати зарубіжні стажування НПП кафедри; – приймати участь у
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програмах академічної мобільності для обміну досвідом та підвищення майстерності викладання; – чітко прописати
в «Положенні про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове
виконання службових обов’язків» перелік здобутків, за які можна отримати матеріальну винагороду (публікація
статей у наукометричних базах Scopus та Web of Silence, виграну грантову можливість, керівництво здобувачем,
який переміг у II етапі олімпіади тощо).

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Достатній рівень академічної та професійної кваліфікації НПП, залучених до ОП, який відповідає освітнім
компонентам ОП, компетентностям та навичкам задля надання здобувачам відповідних знань та результатів
навчання. Конкурсний добір викладачів є прозорим. Заклад залучає роботодавців та експертів-практиків до
організації та реалізації освітнього процесу. ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності. Разом з тим
рекомендується активізувати зарубіжні стажування НПП кафедри, залучати НПП та здобувачів до участі у
програмах академічної мобільності, а також чітко прописати в «Положенні про надання щорічної грошової
винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків» перелік
здобутків, за які можна отримати матеріальну винагороду. ЕГ констатує загальну відповідність критерію 6 з
недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а
також навчально-методичне забезпечення освітньої програми забезпечують досягнення визначених
освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання.

Експертна група встановила, що матеріально-технічні ресурси аудиторій, які використовуються для викладання
дисциплін та проведення практичних занять, достатні для досягнення цілей даної ОП
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1731_42565216.pdf). Для реалізації ОП використовується спеціалізована
лабораторія кафедри «Онлайн лабораторія бізнесу» № 520, обладнана програмними та навчально-методичними
матеріалами: Microsoft Office 2010, 2013 (Прикладні програми: Access, Word, Excel, Power Point, FrontPage, Outlook,
Photo Draw, Publisher, інструменти для малого бізнесу), Ліцензійним програмним забезпеченням 1С:
Підприємництво 8, BAS, M.E.Doc. (http://www.dut.edu.ua/ua/340-materialna-baza-kafedra-pidpriemnictva-torgivli-ta-
birzhovoi-diyalnosti). Крім даної лабораторії для викладання ОК ОП також використовуються й інші лабораторії ДУТ:
«Цифровізації бізнес-процесів та соціально-економічної діагностики» (викладаються ОК «Основи статистики та
прогнозування економічних процесів», «Економіка підприємства», «Фінанси, гроші і кредит», «Організація ведення
бізнесу»), «Комп’ютерного моделювання та інтелектуального розвитку «МАТЕМАТИКА+IT» (ОК «Вища
математика»), «Хмарних технологій» (ОК «Хмарні технології»), «Штучний інтелект» (ОК «Штучний інтелект»),
«Digital-маркетингу та Google-аналітики» (ОК «Маркетинг», «Логістика»), «Віртуальний офіс» (ОК «Ділові
комунікації», «Етика ділового спілкування та риторика», «Філософія») тощо. Підприємства-партнери допомагають
у фінансуванні потреб ОП. Зокрема ТОВ «М.Е.ДОК» надає для практики здобувачів своє робоче програмне
забезпечення. Бібліотека та сайт ЗВО надає достатнє навчально-методичне забезпечення для вимог ОП. Фонд
бібліотеки складає 166463 примірника. Згідно проекту «Положення про бібліотеку ДУТ»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_89047872.pdf) фінансування та комплектація бібліотеки інформаційними
ресурсами, приміщеннями та обладнанням забезпечується ректором університету (за рахунок загального та
спеціального фондів). ЗВО використовує систему дистанційного навчання «MOODLE» (http://dl.dut.edu.ua/).
Здобувачі вищої освіти забезпечені гуртожитком з недавно проведеним ремонтом. Розвиток навчально-матеріальної
бази здійснюється відповідно стратегії розвитку ДУТ (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_11377077.pdf).

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.

Викладачі та здобувачі мають безкоштовний доступ до друкованих та електронних каталогів бібліотеки
(http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/726). В системі дистанційного навчання MOODLE (http://dl.dut.edu.ua/)
розміщено навчальні курси освітніх компонент даної ОП, які було продемонстровано експертній групі під час огляду
матеріально-технічної бази. Доступ до системи дистанційного навчання надається кожному здобувачеві одразу після
вступу до ДУТ. На офіційному веб-сайті розміщено силабуси ОК, оприлюднені всі необхідні документи, які
стосуються провадження освітньої діяльності університету. У ЗВО регулярно проходять конференції, які надають
можливість здобувачам вищої освіти безоплатно публікувати свої наукові роботи (http://www.dut.edu.ua/ua/1739-
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konferencii-2020-roku-konferencii-ta-seminari). У всіх точках ЗВО доступний високошвидкісний інтернет з вільним
доступом. Гуртожиток забезпечений безкоштовною тренувальною залою. Наявність безоплатного доступу до
інформаційних ресурсів та інфраструктури, необхідної для навчання, була підтверджена учасниками освітнього
процесу на дистанційних зустрічах.

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.

Згідно з відеороликами, які були продемонстровані експертній групі, у ДУТ створено сприятливі умови для
задоволення основних потреб здобувачів. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої
освіти, які навчаються на даній ОП. Приміщення, навчальні аудиторії мають належний санітарно-технічний стан,
який відповідає вимогам чинних норм і правил експлуатації. Всі навчальні приміщення обладнані вогнегасниками.
Здобувачі проходять інструктаж з техніки безпеки на початку навчання. В гуртожитку чергує медична сестра. Для
фізичного розвитку здобувачів освіти та викладачів на території гуртожитку безкоштовно працює тренажерний зал.
Відремонтовано ідальню. У ДУТ працює центр культури та мистецтв. ЗВО пропонує спеціалізовані курси
(http://www.dut.edu.ua/ua/1494-sertifikovani-kursi), зокрема курси мов, при кафедрах діють наукові гуртки.
Навчання на курсах, а також участь у гуртках є безкоштовними. В ЗВО функціонують органи студентського
самоврядування. Відділом моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації було проведено опитування
здобувачів щодо їх задоволеності психологічним кліматом та міжособистісними відносинами
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_91671168.pdf), проте оскільки це опитування розпочато у 2020 р.,
неможливо визначити наскільки його результати впливають на політику закладу. Результати спілкування з
викладачами, здобувачами та представниками студентського самоврядування підтвердили достатній рівень
задоволення інфраструктурою та інформаційними ресурсами університету. Студентське самоврядування постійно
організовує різноманітні заходи з метою задоволення інтересів та урізноманітнення дозвілля здобувачів вищої
освіти.

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

Експертна група встановила, що консультативна та соціальна підтримка здобувачів вищої освіти здійснюється через
кураторів груп (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_929_40296804.pdf), які закріплюються на весь період навчання
здобувачів на ОП, та завідувача кафедри, який вважається головним куратором
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_929_35211231.pdf). Обов’язками головного куратора є, зокрема, адаптація
студентів І курсу, організація та узагальнення пропозицій кураторів щодо навчально-виховного процесу, наукової
діяльності та побуту здобувачів (п. 3.3), випадки порушення прав здобувачів, можливих конфліктів (3.18), а також
надання наявних пропозицій директору інституту. Аналіз зазначеної вище документації показує, що нормативно
основні обов’язки та показники ефективності кураторів груп та головного куратора це, все ж, контроль
відвідуваності здобувачами своїх занять. Зокрема складно прописана процедура, за якою здобувачі можуть
позбавляти повноважень своїх кураторів (п. 4.8 «Положення про кураторів груп»). Під час онлайн-спілкування зі
здобувачами та випускниками отримана загалом позитивна оцінка діяльності кураторів, підтверджено їх тісний
зв’язок із групою. В ЗВО діє відділ з соціальних та навчальних питань студентів, до якого мають можливість
звертатися здобувачі вищої освіти з будь-яких проблемних питань, проте, як було зазначено на зустрічі з
адміністративним персоналом, наразі ці питання стосуються переважно соціальних виплат. Інформаційна
підтримка в ЗВО організована добре, враховуючи перехід на дистанційне навчання через пандемію. Сайт ЗВО
(http://www.dut.edu.ua/) та система дистанційного навчання MOODLE (http://dl.dut.edu.ua/) надає освітню та
науково-методичну інформацію. Через сайт та соціальні мережі здійснюється інформування здобувачів з
позанавчальних питань. На онлайн-зістрічах зі здобувачами, випускниками, представниками студентського
самоврядування організаційно-адміністративна підтримка здобувачів була високо ними оцінена.

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

Порядок та процедури вступу та навчання здобувачів з особливими потребами регулюються такими документами:
«Положенням про порядок організації інклюзивного навчання у ДУТ»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_46021146.pdf), яке визначає організаційні засади інклюзивного навчання у
ДУТ, зокрема пристосування будівель, споруд та приміщень для потреб осіб з інвалідністю, забезпечення
необхідними навчально-методичними матеріалами, утворення інклюзивної групи та групи психологічно-
педагогічного супроводу; «Наказом про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення у ДУТ» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1846_89231492.pdf), який визначає
порядок дій працівників ЗВО щодо забезпечення зручності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп та
створення умов для їх обслуговування в ЗВО. «Правила прийому у ДУТ у 2021 році»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_108_93703366.pdf) передбачають вступні випробування у формі співбесіди для
осіб з інвалідністю, п. 8.2; «Положення про організацію освітнього процесу у ДУТ» п. 12.3.
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf) регулює навчання за індивідуальним графіком для осіб з
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інвалідністю та матерів дітей віком до 3 років. Під час огляду матеріально-технічної бази експертній групі
продемонстровано належні умови для реалізації права на освіту осіб з особливими потребами, зокрема наявні
організаційно-технічні умови: пандуси, під’їзні шляхи, ліфти, спеціально обладнані туалети. Вступу осіб з
особливими освітніми потребами на ОП не було.

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.

Процедура ЗВО щодо вирішення конфліктних ситуацій передбачена в «Кодексі академічної доброчесності ДУТ»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf?1), згідно з яким працівник чи здобувач, який вважає, що до
нього мають місце сексуальні домагання чи дискримінація, може подати скаргу в комісію академічної доброчесності
на ім’я голови або звернутись анонімно через електронну скриньку довіри. У випадку хабарництва або іншого
порушення академічної доброчесності скаргу може подати будь-який учасник освітнього процесу, який став свідком
факту порушення. На засідання комісії запрошується заявник та особа, відносно якої розглядається питання. За
результатами засідань комісія готує висновки, які надає ректору ДУТ для подальшого вжиття відповідних заходів. У
випадку скарги на сексуальні домагання Комісія протягом 10 робочих днів зустрічається з особою, на яку було
подано скаргу, та ознайомлює її зі змістом. Протягом 30 днів комісія опитує свідків та інших осіб, які можуть надати
необхідну інформацію. Після цього за результатами розгляду справи Комісія пропонує учасникам способи
вирішення ситуації.В разі позитивного рішення воно оформлюється в письмовій формі та подається до архіву
університету. Процес розгляду скарги також регулюється законодавством України: Законами «Про запобігання
корупції», «Про звернення громадян» тощо. «Положення про вирішення конфліктних ситуацій у ДУТ»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2067_45432046.pdf) наразі знаходиться в процесі громадського обговорення.
Однак в даному Положенні не врегульованим є забезпечення анонімності скаржника. Згідно з п.3.5. «у зверненні
має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника, викладено суть порушеного питання,
зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги». Звернення, оформлене без дотримання зазначених
в п.3.5 вимог, повертається заявнику. Під час дистанційних зустрічей було з’ясовано, що здобувачам вищої освіти та
працівникам відомо про наявність електронної скриньки довіри. Органи студентського самоврядування до розгляду
таких справ не долучаються. Випадків застосування цих процедур за період реалізації ОП не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильні сторони: – освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, задовольняє їхні
потреби та інтереси; – у ДУТ працює безкоштовний тренажерний зал; – сприятливий морально-психологічний
клімат та умови для навчання за ОП; – НПП та здобувачі вищої освіти мають безкоштовний доступ до користування
матеріальними та інформаційними ресурсами університету, необхідними для навчання, викладацької та/або
наукової діяльності; – наявність онлайн-ресурсів з навчальними матеріалами; – можливість здійснення навчання
дистанційно; – в ДУТ приділяється увага реалізації права на освіту людей з особливими потребами.

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

Слабкі сторони: – в процедурі вирішення конфліктних ситуацій згідно з «Положенням про вирішення конфліктних
ситуацій у ДУТ» не передбачено збереження анонімності скаржника, зокрема у випадку сексуального домагання.
Рекомендації: – передбачити в «Положенні про вирішення конфліктних ситуацій у ДУТ» процедуру розгляду
конфліктної ситуації зі збереженням анонімності скаржника.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ДУТ забезпечує здобувачів за ОП, яка акредитується, всіма базовими матеріальними ресурсами, необхідними для
освітнього процесу, а також приділяє значну увагу наданню освітньої, організаційної, інформаційної,
консультативної та соціальної підтримки. ДУТ використовує усі можливі ресурси для покращення освітнього
середовища, його адаптації до потреб здобувачів, зокрема з особливими освітніми потребами. Разом з тим в
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«Положенні про вирішення конфліктних ситуацій у ДУТ» не передбачено збереження анонімності скаржника,
зокрема у випадку сексуального домагання. В цілому освітня програма та освітня діяльність за цією програмою
відповідають критерію 7.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОП відбувається у ЗВО за встановленими
процедурами згідно з оновленим «Положенням про освітні програми у Державному університеті телекомунікацій»,
затвердженим на засіданні Вченої ради від 20.08.2020 р. протокол № 1
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_31361833.pdf) та «Положенням про систему внутрішнього забезпечення
якості освіти Державного університету телекомунікацій» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_28574679.pdf). З
урахуванням минулорічних зауважень експертної групи, «Положення про освітні програми у Державному
університеті телекомунікацій» 2020 року регулює щорічний перегляд, модернізацію та оновлення ОП.

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

Здобувачі вищої освіти та студентське самоврядування можуть ознайомитись з ОП на сайті ЗВО
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1803_36684267.pdf). Процедура перегляду і оновлення ОП описана в «Положенні
про освітні програми у ДУТ» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_31361833.pdf). В п.3 цього Положення
зазначено, що до розробки освітньої програми також залучаються провідні фахівці з цієї спеціальності,
представники роботодавців, здобувачі вищої освіти та члени органу студентського самоврядування. Згідно з
«Положенням про студентське самоврядування», яке представлено на сайті ДУТ (http://www.dut.edu.ua/ua/933-
polozhennya-pro-studentske-samovryaduvannyastudentska-rada) завданням студенського самоврядування є активна
участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу та науково-дослідної роботи (п.2.4.3.
даного Положення). Під час фокус-груп здобувачі ЗВО та представники студентського самоврядування підтвердили,
що їх позиція береться до уваги під час перегляду освітньої програми. Зокрема представники студентського
самоврядування беруть участь у засіданнях Вченої ради ДУТ, задіяні до процесу опитування здобувачів вищої освіти.
Адміністрація щомісячно проводить зустрічі зі Студентською Радою, де заслуховуються пропозиції здобувачів щодо
удосконалення освітнього процесу та поліпшення їх соціального статусу. За результатами перегляду ОП у 2020 р., на
вимогу здобувачів вищої освіти, було включено до навчального плану ОК «Інтернет-торгівля». До складу проєктної
групи включено Даценка В.О., який є одночасно і здобувачем, і представником роботодавців (директор ТОВ «Хоум
Індивідуал»), а також здобувача вищої освіти Полякову А.С.

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

Експертна група відзначає, що університет активно залучає роботодавців до процесу перегляду ОП та інших
процедур забезпечення її якості. Під час онлайн-зустрічі з роботодавцями з’ясовано, що їх залучають до процесу
рецензування ОП (https://cutt.ly/SjuWa4P). Враховуючи зауваження ГЕР, було введено у склад проєктної групи
Даценка Владислава Олексійовича (директора ТОВ «Хоум Індивідуал», який одночасно є здобувачем вищої освіти
на даній ОП). Всі учасники освітнього процесу мають змогу надати пропозицію до освітньої програми за посиланням
(https://cutt.ly/ujviKwC). Результати моніторингу зацікавленості роботодавців у випускниках ДУТ, які навчаються за
ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» висвітлено на сайті (https://cutt.ly/4jviHjl). При розробці ОП
у 2020 р. на вимогу роботодавців перейменовано деякі дисциплін, внесено зміни до наповнення деяких тем, зокрема
в частині вивчення нових контурів програмних продуктів (M.E.Doc, 1С: Підприємство 8 та BAS ERP), вилучено
ознайомчу практику та додано дисципліну «Аналіз фінансово-господарської діяльності ІТ-підприємств».
Роботодавці відзначають, що вони готові до співпраці і діалогу в напрямку розвитку ОП. Отже, є підстави вважати
роботодавців повноцінними партнерами, які залучені до процесу перегляду та рецензування освітньої програми та
інших процедур забезпечення її якості.

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

У 2020 р. був перший випуск бакалаврів ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», тому практика
аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників ОП ще не напрацьована. На зустрічі з
адміністративним персоналом Федюнін Сергій Анатолійович (директор Навчально-наукового інституту
менеджменту та підприємництва, к.т.н.) та Львовський Сергій Миколайович (начальник відділу кадрів)
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поінформували, що ЗВО має напрацювання у даному напрямку, які будуть в майбутньому використовуватись для
даної ОП (відслідковування кар’єрного шляху випускників, підтримка зв’язків з кураторами груп, збереження груп у
viber, щорічні зустрічі випускників). Серед випускників 2020 року було проведено опитування щодо їхнього
кар’єрного шляху та працевлаштування (http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-
zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti). На онлайн-зустрічі з випускниками з’ясовано, що
більшість з них працевлаштувалися, 3 із них продовжують навчання на другому (магістерському рівні) та 1
випускник (Голюк І.) працює у компанії-партнері кафедри ТОВ «Атем Груп» на посаді торгового представника.

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

Система забезпечення якості у ЗВО діє відповідно до «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості
освіти Державного університету телекомунікацій» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34626509.pdf). Згідно з
положенням постійно діючим колегіальним органом, утвореним для управління внутрішньоуніверситетською
СЗЯОД, є Координаційна рада з питань забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету.
Оцінювання НПП здійснюється відповідно до «Положення про щорічну рейтингову оцінку діяльності науково-
педагогічних працівників Державного університету телекомунікацій» і забезпечує об’єктивний аналіз якості та
слугує активізації їхньої професійної діяльності. Складовою моніторингу якості освіти й оцінювання роботи НПП є
різні види опитувань, що проводить відділ моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації, зокрема
опитування щодо дотримання здобувачами вищої освіти академічної доброчесності та етичних норм у ДУТ
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_49286712.pdf), щодо дотримання викладачами академічної доброчесності та
етичних норм у ДУТ (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_21677778.pdf), щодо психологічного клімату та
міжособистісних відносин у студентському середовищі (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_91671168.pdf), щодо
оцінювання випускниками рівня якості підготовки здобувачів вищої освіти за ОП
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_57373526.pdf), щодо зацікавленості роботодавців у випускниках
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_34598822.pdf). У 2020 році запроваджено моніторинг оцінювання
випускниками рівня якості підготовки здобувачів вищої освіти за ОП
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_57373526.pdf). Однак анкетування здобувачів щодо якості викладання
очима здобувачів бажано проводити окремо серед здобувачів саме даної ОП, оскільки наведені на сайті результати
опитування не дають відповіді на питання: що саме слід покращити на даній ОП, адже результати представлено
загалом за ННІ Менеджменту та підприємництва. Крім того питання даної анкети не дають змоги відповісти на
питання стосовно якості викладання кожного окремого освітнього компоненту: чи використовує певний викладач
при викладанні певного освітнього компоненту ілюстративний матеріал, інтерактивні методи навчання, чи
доводить до відома критерії оцінювання тощо.

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

Більша частина зауважень, сформульованих під час попередньої акредитації, врахована під час перегляду освітньої
програми 2020 року. За рекомендацією ГЕР з ОП вилучено професійну кваліфікацію; переформульовано мету ОП,
прописано її предметну область; змінено склад проєктної групи та включено до неї представників роботодавців і
здобувачів; розширено перелік потенційних первинних посад; вдосконалено структуру і послідовність вивчення ОК,
в т.ч. розширено можливості здобувачів щодо вибору ОК шляхом створення загальноуніверситетського каталогу
вибіркових ОК; враховано інтереси та потреби різних груп стейкхолдерів; з ОП вилучено ознайомчу практику з
огляду на дублювання її змісту з виробничою практикою; посилено науково-публікаційну активність викладачів
відповідно до освітніх компонент, які вони викладають; розпочато використання інтерактивних методів навчання;
оновлено (розроблено) частину положень та розміщено на сайті ДУТ, зокрема «Положення про освітні програми у
ДУТ», «Положення про формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти у ДУТ»,
«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності ДУТ», «Положення
про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів) у ДУТ» тощо.

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

У ЗВО проводиться систематична робота щодо формування культури якості: приділяється увага удосконаленню ОП,
вдосконалюється матеріально-технічна база навчального процесу, проведення внутрішнього аудиту. Культура якості
освітньої програми та дотримання академічної доброчесності здійснюється відповідно до наступних документів:
«Положення про організацію освітнього процесу у ДУТ» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf);
«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ДУТ»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34626509.pdf); «Кодекс академічної доброчесності»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf; «Антикорупційна програма ДУТ» (https://cutt.ly/PjIaGHp),
«Інструкція щодо перевірки на академічний плагіат наукових робіт, кваліфікаційних робіт, навчально-методичних
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матеріалів здобувачів вищої освіти, наукових та науково-педагогічних працівників ДУТ з використанням технічних
засобів» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_42739124.pdf). Для легшого сприйняття взаємозв’язку між
підрозділами, які залучені до процесу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності на сайті
університету представлена модель системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності
(http://www.dut.edu.ua/ua/1349-model-sistemi-vnutrishnogo-zabezpechennya-yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-
diyalnosti-telekomunikaciy- vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti). З метою
підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидій корупції в ДУТ призначена уповноважена
особа з питань запобігання та виявлення корупції (http://www.dut.edu.ua/ua/1471-protidii-korupcii-pro-universitet).
Під час онлайн-зустрічей зі здобувачами та НПП виявлено, що в ЗВО проводиться перевірка на плагіат
бакалаврських робіт за допомогою програми ««Strike plagiarism» та інших програм у відкритому доступі.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Сильні сторони: – ЗВО має ключові елементи системи внутрішнього моніторингу якості освітніх програм; –
здобувачі та роботодавці залучені до процесу перегляду ОП; – позиція внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів
береться до уваги під час перегляду ОП; – в академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості.

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

Слабкі сторони: – наведені на сайті результати опитування здобувачів щодо якості викладання не дають відповіді на
питання: що саме слід покращити на даній ОП, адже результати представлено загалом за ННІ Менеджменту та
підприємництва; Крім того питання анкети не дають змоги відповісти на питання стосовно якості викладання
кожного окремого освітнього компоненту ОП. Рекомендації: – проводити опитування здобувачів вищої освіти щодо
якості викладання в розрізі даної ОП, а не в цілому за ННІ Менеджменту та підприємництва. Сформувати питання
даної анкети таким чином, щоб вони дали змогу відповісти на питання стосовно якості викладання кожного
окремого освітнього компоненту.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Заклад вищої освіти дотримується визначених ним процедур розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду освітньої програми. Здобувачі вищої освіти та роботодавці залучені до процесу
періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості. Існує практика збирання,
аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників ОП. Зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередньої акредитації, враховані під час перегляду освітньої програми у 2020 році. В
академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному розвитку освітньої
програми та освітньої діяльності за цією програмою. ОП в цілому відповідає вимогам критерію 8. Виявлені недоліки
належать до тих, що не є суттєвими, і можуть бути усунені в короткий термін.

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 та процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, розміщено на
офіційному сайті університету (http://www.dut.edu.ua/ua/). Всі документи представлені в різних розділах. Так, в
розділі «Про університет» на сторінці «Публічна інформація» розміщено такі документи, як: «Статут Державного
університету телекомунікацій» (https://cutt.ly/ejIaB3F), «Стратегія розвитку ДУТ на 2015-2020 роки»
(https://cutt.ly/QjIa3NH), «Кодекс академічної доброчесності» (https://cutt.ly/4jIa81v). В розділі «Про університет»
на сторінці «Система забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності» розміщено «Положення про
організацію освітнього процесу у ДУТ» (https://cutt.ly/qjIaFkv), «Положення про порядок організації права на
академічну мобільність учасників освітнього процесу ДУТ» (https://cutt.ly/IjIaV5p), «Положення про порядок
організації інклюзивного навчання у Державному університеті телекомунікацій» (https://cutt.ly/ojIaVbA),
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«Інструкція щодо перевірки на академічний плагіат наукових робіт, кваліфікаційних робіт, навчально-методичних
матеріалів здобувачів вищої освіти, наукових та науково-педагогічних працівників ДУТ з використанням технічних
засобів» (https://cutt.ly/cjIaCxI), «Положення про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер
кредитів) у ДУТ» (https://cutt.ly/hjIaHBd), «Положення про неформальну та інформальну освіту ДУТ»
(https://cutt.ly/bjIaSnP), «Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДУТ» (https://cutt.ly/2jIaKCI),
«Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у ДУТ»(https://cutt.ly/0jIaJBY),
«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ДУТ» (https://cutt.ly/MjIaZSK), «Кодекс
академічної доброчесності» (https://cutt.ly/ejIaXnV) тощо. На сторінці «Протидії корупції» міститься
«Антикорупційна програма ДУТ» (https://cutt.ly/PjIaGHp). В розділі «Наука» розміщено «Положення про
організацію наукової та науково-технічної діяльності в ДУТ» (https://cutt.ly/FjIaPzY). Однак зміст сторінок
«Нормативні документи» розділу «Навчання» та «Система забезпечення якості вищої освіти та освітньої
діяльності» розділу «Про університет» значно дублюється. Рекомендується розміщувати офіційні документи на
одній з двох сторінок залежно від їх змісту. Також рекомендується залишити на сайті тільки оновлену версію
документів, а стару версію видалити, щоб не загромаджувати сторінки сайту. Так, наприклад, «Положення про
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності ДУТ» 2019 р. міститься на сторінці
«Система забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності» розділу «Про університет», а 2014 р. – на
сторінці «Нормативні документи» розділу «Навчання». Необхідні нормативні документи знаходяться у відкритому
доступі на офіційному сайті ЗВО. Правила та процедури в них висвітлені чітко і зрозуміло.

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

На офіційному веб-сайті ДУТ на сторінці кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності створено вкладку
для публічного обговорення ОП. В цій вкладці було розміщено проєкт ОП 2020 року
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1812_22035458.pdf). Для громадського обговорення проєкту створено спеціальну
форму, за допомогою якої будь-який стейкхолдер мав можливість залишити свій відгук, або пропозицію щодо
змісту ОП (http://www.dut.edu.ua/ua/1812-publichne-obgovorennya-osvitno-profesiynih-program-kafedra-
pidpriemnictva-torgivli-ta-birzhovoi-diyalnosti). Рекомендується в цій вкладці зазначати кінцеву дату надходження
пропозицій. Під час співбесіди з роботодавцями, представниками студентського самоврядування та здобувачами
вищої освіти за даною ОП було підтверджено їх поінформованість щодо процедури громадського обговорення змісту
ОП. Пропозиції та зауваження, що надійшли від різних груп стейкхолдерів, оприлюднено на офіційному веб-сайті
університету за посиланням (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1803_47651012.pdf).

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

На офіційному веб-сайті ДУТ на сторінці кафедри оприлюднено оновлену ОП 2020 року
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1803_36684267.pdf), силабуси обов’язкових компонент
(http://www.dut.edu.ua/ua/321-navchalni-disciplini-kafedra-pidpriemnictva-torgivli-ta-birzhovoi-diyalnosti), а також
силабуси вибіркових освітніх компонент (http://www.dut.edu.ua/ua/2080-katalog-osvitnih-komponentiv-vilnogo-
viboru-studentami-navchannya). Крім того на офіційному веб-сайті розміщено навчальний план 2020 року для денної
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1803_98034220.pdf) та заочної форми навчання
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1803_33574567.pdf). Методичні рекомендації щодо проходження виробничої
практики та написання звіту (http://www.dut.edu.ua/ua/374-informaciya-po-diplomam-kursovim-robotam-ta-
praktikam-kafedra-pidpriemnictva-torgivli-ta-birzhovoi-diyalnosti), а також Методичні рекомендації до проходження
переддипломної практики студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_374_11603428.pdf) розміщені
на сторінці кафедри у вкладці «Інформація по дипломам, курсовим роботам та практикам». В цій же вкладці
містяться Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту кваліфікаційної роботи першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_374_71498963.pdf).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Сильні сторони: – ДУТ має достатній рівень публічності і прозорості діяльності, що досягається шляхом
оприлюднення документів, які стосуються провадження освітньої діяльності, на офіційному веб-сайті університету.
Це забезпечує відкритість провадження освітнього процесу за ОП для всіх зацікавлених сторін.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.

Слабкі сторони: – зміст сторінок «Нормативні документи» розділу «Навчання» та «Система забезпечення якості
вищої освіти та освітньої діяльності» розділу «Про університет» значно дублюється; – на сайті присутні старі версії
документів; – не зазначено кінцеву дату надходження пропозицій від різних груп стейкхолдерів на сторінці для
громадського обговорення проєкту ОП. Рекомендації: – розміщувати офіційні документи на одній сторінці залежно
від їх змісту; – видалити старі версії документів, щоб не загромаджувати ними сторінки сайту. Зокрема мова йде про
«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності ДУТ», яке міститься
як у розділі «Навчання» на сторінці «Нормативні документи» (рік затвердження 2014), так і в розділі «Про
університет» на сторінці «Система забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності» (рік затвердження
2019); – доцільним є зазначення кінцевої дати надходження пропозицій від різних груп стейкхолдерів на сторінці
для громадського обговорення проєкту ОП.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Необхідні нормативні документи знаходяться у відкритому доступі на офіційному сайті ЗВО. Правила та процедури
в них висвітлені чітко і зрозуміло. На офіційному веб-сайті ДУТ на сторінці кафедри Підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності існує вкладка для публічного обговорення ОП. ЗВО своєчасно оприлюднює на офіційному веб-
сайті точну та достовірну інформацію про ОП. Однак існує ряд недоліків: зміст сторінок «Нормативні документи»
розділу «Навчання» та «Система забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності» розділу «Про
університет» значно дублюється; на сайті присутні старі версії документів; не зазначено кінцеву дату надходження
пропозицій від різних груп стейкхолдерів на сторінці для громадського обговорення проєкту ОП. Вищенаведене
дозволяє стверджувати, що освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого
(бакалаврського) рівня в цілому є узгодженою за підкритеріями 9.1-9.3 з незначними недоліками, що не є суттєвими.

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

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
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Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Федорова Вікторія Олександрівна

Члени експертної групи

Фарат Олександра Володимирівна

Іванов Валентин Вячеславович
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