
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Державний університет телекомунікацій

Освітня програма 47885 Економіка підприємств ІТ бізнесу

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 051 Економіка

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 47885

Назва ОП Економіка підприємств ІТ бізнесу

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Cпеціальність 051 Економіка

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 Павлов Костянтин Володимирович, Клименко Костянтин
Віталійович, Миколенко Олена Петрівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 17.02.2021 р. – 19.02.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2092_15139356.pdf

Програма візиту експертної групи http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2092_15182789.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 про ОПП «Економіка підприємств ІТ-бізнесу» є позитивним. НПП, які викладають обов'язкові
та вибіркові освітні компоненти на програмі, продемонстрували відповідну академічну та професійну активність.
Дехто з викладачів має наукові публікації, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.
Викладачі розвиваються професійно на постійній основі, в тому числі за підтримки компаній ІТ-бізнесу.В
Університеті запроваджено Інноваційний зміст навчання, що відзеркалено і на даній програмі. Зокрема, ґрунтовна
практична підготовка за підтримки роботодавців, поглиблене вивчення англійської мови за професійним
спрямуванням. Певні теми викладаються англійською мовою, що спонукає здобувачів до підготовки мікропроєктів,
їх презентації. Перевагою програми є її галузева специфіка, тісна співпраця з роботодавцями Програма спирається
на потужну матеріально-технічну базу Університету, яка містить всю необхідну інфраструктуру для комфортного,
безпечного навчання. Всі аудиторії оснащені необхідним обладнанням, проекторами для демонстрації презентацій.
В системі Moodle викладені всі необхідні матеріали для дистанційного і самостійного освоєння дисциплін. В
освітньому процесі застосовують спеціальне програмне забезпечення для вирішення економічних задач, придбане у
партнерів університету. Компанії, з якими укладено договори, також забезпечують проходження практики
здобувачів, яка передбачає опрацювання певних завдань, підготовлених фахівцями баз практики та керівниками від
закладу. Деякі фахівці з ІТ сфери мають намір викладати на програмі. Позитивною практикою закладу є наявний
функціональний сайт, який містить всю необхідну інформацію та документи для ознайомлення та надання
пропозицій, про що зазначили в ході фокус-груп стейкхолдери. Ще однією позитивною практикою є силабуси, які
створені за всіма дисциплінами. Вони містять всю інформацію про результати навчання, теми, розподіл балів,
критерії оцінювання та форми контролю. Все є чітким і зрозумілим. Проте програма має розвиватися у напрямі
активізації академічної мобільності здобувачів та НПП, інтернаціоналізації діяльності закладу, укріплення
міжнародних зв'язків. Хоча й існує позитивна практика навчання здобувачів на курсах аудиторської компанії з
отриманням сертифікатів, рекомендовано вдосконалити підходи до практичної реалізації неформальної освіти,
отриманої поза закладом вищої освіти, популяризувати її серед здобувачів. Окрім того, програма потребує більш
динамічного розвитку, внесення змін з урахуванням кращих позитивних практик зарубіжних університетів. Не
менш важливим є комплексне систематичне опитування здобувачів щодо всіх аспектів реалізації освітньої
програми. Подальшого розвитку і вдосконалення потребує Каталог вибіркових дисциплін. ОП «Економіка
підприємств ІТ-бізнесу» відповідає всім критеріям якості, проте за деякими підкритеріями є зауваження та
рекомендації, що викладені в розділах слабких сторін та рекомендацій.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

1. Сильною стороною освітньої програми є участь широкого кола стейкхолдерів (роботодавців) у реалізації
програми. Експертна група відзначила відкритість і готовність стейкхолдерів до різноманітних форм подальшої
співпраці. 2. Роботодавці забезпечують потужну базу для практичної підготовки здобувачів, надають фахові
консультації, пропонують сертифікатні курси, формують навички роботи з різними ІТ-технологіями для вирішення
економічних задач. 3. Викладачі використовують в освітньому процесі спеціалізоване програмне забезпечення, що
створює середовище для застосування симуляцій. 4. Наявний зручний доступ до інформації про цілі, результати
навчання, освітньої програми, навчально-методичного забезпечення (через систему Moodle), розкладу, графіку
освітнього процесу, електронної бібліотеки та іншої інфраструктури для забезпечення освітнього процесу. Структура
сайту є гарною практикою Університету, оскільки дуже швидко можна знайти всю необхідну інформацію. 5. НПП на
постійній основі оновлюють зміст ОПП на основі наукових досягнень та з урахуванням запитів ринку праці та
пропозицій роботодавців: беруть участь в наукових конференціях, програмах стажування, троє викладачів кафедри
мають публікації, що індексуються в міжнародних наукометричних базах, і троє викладачів пройшли стажування-
навчання в аудиторській компанії та отримали сертифікати для застосування сучасного програмного забезпечення.
6. Здобувачі вищої освіти продемонстрували високий рівень обізнаності стосовно критеріїв оцінювання, процедур
оскарження результатів контролю знань та врегулювання конфліктів. В закладі вищої освіти досить широко
здійснюється популяризація принципів академічної доброчесності. 7. Наявна потужна матеріально-технічна база
університету, обладнані аудиторії та спеціалізовані лабораторії для забезпечення якісного освітнього процесу.
Інфраструктура закладу є доступною для всіх учасників, безпечною. Адміністрація закладу приділяє значну увагу
особам з особливими потребами - інфраструктурні елементи створенні таким чином, щоб кожна людина відчувала
себе повноцінною частиною освітнього простору. 8. ЗВО дотримується визначених процедур розроблення,
моніторингу та перегляду складових ОП всіма учасниками освітнього процесу. Має місце врахування з боку ЗВО
інтересів усіх зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів ОП. 9. В закладі навяна культура забезпечення якості вищої
освіти, про що неодноразово було зазначено на різних фокус-групах. 10. На програмі реалізовано Інноваційний
зміст навчання - це використання ІТ-технологій в економіці, поглиблене вивчення професійної англійської мови,
практична підготовка на підприємствах-партнерах). 11. Аналіз освітніх програм 2017, 2018, 2019 та 2020 рр.
дозволив прийти до висновку, що вони є збалансованими, враховують специфіку Університету, його потенціал, що
відображено через освітні компоненти (“Основи автоматизації економічних розрахунків”, “Економіка ІТ-
підприємства”, “Бізнес-аналіз у цифровій економіці” тощо).

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. В нормативних документах закладу відсутній прописаний механізм залучення всіх зацікавлених сторін у
обговоренні, наданні пропозицій щодо оновлення (корегування) освітньої програми. 2. Більш активно необхідно
залучати здобувачів вищої освіти до покращення реалізації ОПП через опитування, яке має бути запроваджено на
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регулярній основі і охоплювати широке коло питань з приводу реалізації даної освітньої програми. 3.
Вдосконалення програми потребує більш ґрунтовного вивчення зарубіжної практики підготовки відповідних
фахівців. 4. Аналіз силабусів загального Каталогу вибіркових дисциплін дозволив встановити, що деякі вибіркові
дисципліни містять в силабусах інформацію про конкретну освітню програму, що обмежує вибір дисциплін
здобувачами. ЕГ рекомендовано сформувати перелік дисциплін вільного вибору для здобувачів вищої освіти даної
програми. 5. В навчальному плані не зазначено розподіл аудиторної та самостійної роботи здобувачів за
вибірковими дисциплінами, що доцільно здійснити. 6. Силабуси не містять широкого переліку можливостей
неформальної освіти, які вже навіть реалізуються на програмі, наприклад курси в ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит
Сервіс Груп». Тому рекомендується вдосконалити механізм визнання неформальної освіти, отриманої на
підприємствах та через онлайн-ресурси . 7. Учасники освітнього процесу за даною освітньою програмою не є
активними учасниками “інтернаціоналізації” діяльності закладу вищої освіти. Рекомендується розширити
можливості міжнародної освітньої та наукової діяльності, як викладачів, так і здобувачів вищої освіти. 8. Провести
заходи щодо популяризації зацікавленості НПП у використанні корпоративної пошти та змінити налаштування
сайта університету таким чином, щоб базовою мовою була українська. 9. Більш активно, на регулярній основі,
залучати представників галузі та викладачів-практиків до викладання окремих дисциплін, модулів, семінарів,
тренінгів, в тому числі й закордонних експертів галузі, представників роботодавців. 10. Відсутність досвіду
академічної мобільності по програмі не дає можливості переконатись у дієвості правил перезарахування результатів
навчання, отриманих в інших закладах. Рекомендовано стимулювати здобувачів вищої освіти до участі в
академічній мобільності, як в Україні, так і за її межами, спираючись на міжнародні зв’язки закладу та кафедр, що
реалізують програму. 11. ЕГ рекомендовано вдосконалити внутрішню систему підвищення кваліфікації, оскільки не
використаний її потенціал на належному рівні. 12. З метою збільшення публікаційної активності викладачів в
журналах, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science, рекомендовано ЗВО стимулювати та
заохочувати до такої активності, преміювати відповідно до рейтингового оцінювання викладачів, а також
враховувати опитування студентів “Викладач очима студентів” .

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.

На сайті ЗВО (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_11377077.pdf) розміщено місію університету, яка відображає
принцип “реалізації суспільної ролі Університету у розбудові держави через якісну освіту, наукові дослідження,
розвиток творчої особистості з креативним мисленням”. Місія корелює з метою ОП, яка зазначена у відповідному
документі: «підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і
практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області”. Особливістю програми є
підготовка фахівців, здатних використовувати і розв’язувати завдання в сфері економіки підприємства, широко
застосовуючи інноваційні підходи та ІТ-технології. Специфіку відображає і сама назва програми “Економіка
підприємств ІТ-бізнесу”, а її реалізація спирається на широкі можливості закладу в сфері інформаційно-
комунікаційних технологій. Зокрема, в стратегії зазначено, що завданням є “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. Велику увагу
приділяють саме практичній підготовці здобувачів через тісні зв'язки з представниками бізнесу, в тому числі на
аналізований програмі, про що неодноразово було зазначено на різних фокус-групах - ректором, здобувачами,
НПП, гарантом. Окрім того, ректор зазначив про запровадження в університеті інноваційного змісту навчання,
сутність якого описано на сайті кафедри економіки (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1874_78466133.pdf). Це
поглиблене вивчення англійської мови, практична підготовка, інформаційно-комунікаційна. Окрім того, 20% занять
проводяться англійською мовою. Кафедра іноземних мов тісно співпрацює з компанією “Pearson” для
вдосконалення змісту дисциплін та форм навчання

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

Механізм розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм регулюється
«Положенням про організацію освітнього процесу в Державному університеті телекомунікацій»
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_28574679.pdf), а також п. 5 “Положення Про систему внутрішнього
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забезпечення якості освіти ДУТ”, в яких зазначено, що розробка та оновлення освітніх програм відбувається з
урахуванням зворотного зв'язку із НПП Університету, студентами, випускниками і роботодавцями. На освітню
програму отримані рецензії від представників ГО “Міжнародний центр неформальної освіти”та бізнесу, які є
позитивними та містять аналіз змісту освітньої програми, запропонованих освітніх компонент та програмних
результатів. На фокус-групі Юлія Марченко, директор ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп», зазанчила про
те, що особливо останній рік відбувається тісна співпраця з компанією з приводу реалізації ОПП, зазначила, що
позитивним є включення в перелік обов'язкових дисциплін компоненту“Формування бізнес-моделі підприємства”.
Інші представники роботодавців та бізнесу зазначили про постійний моніторинг програми, комунікації з гарантом.
На сайті кафедри Економіки розміщено анкету (http://www.dut.edu.ua/ua/1699-pidgotovka-magistriv-kafedra-
ekonomiki-pidpriemstv-ta-socialnih-tehnologiy) для надання пропозицій щодо покращення освітньо-професійної
програми. Окрім того, на фокус-групі представники органів самоврядування зазначили, що ОПП переглядають та
затверджують на Вченій раді університету, де вони представляють інтереси всіх здобувачів вищої освіти. Здобувачі в
процесі фокус-групи зазначили, що пропозицій щодо змістовного оновлення програми не надавали, проте
ознайомлені з нею та задоволені дисциплінами в цілому. Деякі здобувачі були ознайомлені з програмою до вступу
(знайшли на сайті університету), деякі вже на першому курсі під час презентації, яка здійснюється кожного року
гарантом ОП “Економіка підприємств ІТ-бізнесу”

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.

Експертна група прийшла до висновку, що цілі та програмні результати навчання на освітній програмі враховують
сучасні вимоги до підготовки фахівців в сфері економіки, про що зазначили під час проведення фокус-групи Юлія
Марченко, директор ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп» та Андрій Козловський, директор Департаменту
з управління досвідом персоналу міжнародної компанії ТОВ «Миратех Корпорація». Зазначені компанії не тільки
оцінюють відповідність та актуальність змістовної частини програми, але й сприяють формуванню необхідних знань
та навичок у здобувачів через досить організовану практичну підготовку, через формування завдань для здобувачів,
їх презентацію. Окрім того, через організування тестування, за результатами якого видається сертифікат компанії,
що засвідчує отримання здобувачем певних знань та навичок з автоматизованих систем обліку (15 сертифікатів від
компанії ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп»). Окрім того, кафедра співпрацює зі Спілкою
автоматизаторів бізнесу, яка об'єднує різних представників бізнесу. Зокрема, викладачі кафедри отримала
сертифікати, які засвідчують оволодіння певними модулями BAS ERP (http://www.dut.edu.ua/ua/342-zagalna-
informaciya-kafedra-ekonomiki). Тож здобувачі мають можливості оволодіти сучасними програмними продуктами
для проведення економічної діагностики та бізнес-планування, прогнозування в процесі навчання. Окрім того, при
проєктуванні програми робоча група враховувала досвід реалізації подібних освітніх програм зарубіжними
університетами, вказаними за посиланнями http://www1.prawo.uni.wroc.pl/wpae-english-wordpress/index.php/bba-
bachelor-of-business-and-administration/

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.

За спеціальністю 051 Економіка першого (бакалаврського) рівня існує Стандарт вищої освіти, розміщений і на сайті
Університету (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1699_67627610.pdf) В цілому освітня програма (2019 та 2020 року)
відповідає Стандарту; більше 60% освітніх компонент спрямовано на забезпечення загальних та фахових
компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти, 32% дисциплін пов'язані із застосуванням
ІТ-технологій в сфері економіки. Програмні результати відповідають шостому рівню Національної рамки
кваліфікацій.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Освітня програма “Економіка підприємств ІТ-бізнесу” відповідає місії університету в контексті підготовки сучасного
фахівця з креативним, сучасним економічним мисленням. НПП та адміністрація приділяє увагу інноваційному
змісту навчання здобувачів вищої освіти, в тому числі і на даній програмі. Позитивною практикою є запровадження
з першого курсу практичної підготовки, формування сучасних навичок застосування ІТ-технологій для вирішення
економічних задач. Потреба у активному застосуванні англійської мови на ринку праці спонукала розробників до
співпраці з компанією “Pearson” щодо поглибленого вивчення англійської мови здобувачами. Програма за змістом
відповідає сучасним трендам ринку праці, предметній області, науковим досягненням; забезпечує підготовку
фахівців з урахуванням потреб роботодавців, як було зазначено неодноразово на фокус-групах. Представники ж
бізнесу продемонстрували відкритість, готовність до співпраці за різними напрямами.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

В нормативних документах закладу відсутній прописаний механізм залучення всіх зацікавлених сторін у
обговоренні, наданні пропозицій щодо оновлення (корегування) освітньої програми. Так, доцільно б було
запровадити (прописати) процедури ознайомлення стейкхолдерів з освітньою програмою (проєктом) на сайті
університету та надання пропозицій у певні строки. Більш активно необхідно залучати здобувачів вищої освіти до
покращення реалізації ОПП через опитування, яке має бути запроваджено на регулярній основі і охоплювати
широке коло питань з приводу реалізації саме даної освітньої програми. ЕГ з’ясовано, що програма є досить
динамічною, про що неодноразово відзначали і здобувачі, і, гарант, і НПП. Проте сама програма та навчальні плани
майже не змінювались з 2017 року. Таким чином, рекомендовано щорічно переглядати зміст ОПП із залученням
різних представників стейкхолдерів та продовжувати вже започатковану практику. Вдосконалення програми
потребує більш ґрунтовного вивчення зарубіжної практики підготовки відповідних фахівців. Оскільки зазначена в
ВСО програма з бізнес-адміністрування є цікавою, проте не містить ІТ-спрямованості. Тож ЕК рекомендує вивчати
зарубіжний досвід та впроваджувати кращі практики. Також потребує уточнення місця ОП “Економіка підприємств
ІТ-бізнесу” в загальній стратегії розвитку університету.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Експертна група дійшла висновку, що ОПП відповідає критерію 1. ОПП реалізується в контексті специфіки закладу
вищої освіти; відповідає сучасним трендам ринку та бізнес-середовища, враховує потреби у формуванні сучасних
навичок у сфері ІТ-бізнесу. Викладачі активно взаємодіють з представниками бізнесу, державними установами
щодо реалізації програми, реалізації практичної підготовки, сертифікації. Проте потребує уточнення місце
програми у загальній стратегії розвитку закладу, який реалізує низку програм, спрямованих на підготовку сучасних
фахівців ІТ-сфери, деякі з них є пріоритетними. Окрім того, процедура оновлення освітніх програм має бути
формалізована та залучати широке коло стейкхолдерів, в тому числі через опитування. Зазначені слабкі сторони не
знижують якість реалізації ОП, але мають бути враховані.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Обсяг освітньої програми першого (бакалаврського) рівня становить 240 кредитів ЄКТС, що відповідає ЗУ “Про
вищу освіти”. Освітня програма містить обов'язкові дисципліни для вивчення здобувачами обсягом 180 кредитів
ЄКТС, а також вибіркові дисципліни обсягом 60 кредитів ЄКТС. 68% обсягу освітньої програми спрямовано на
забезпечення загальних та спеціальних компетентностей за спеціальністю 051 Економіка, визначеним Стандартом
вищої освіти, 32% - на навички застосуванням ІТ-технологій.

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

Освітня програма має низку дисциплін, які спрямовані на формування, як загальних, так і фахових
компетентностей, та дозволяють досягти цілей та результатів навчання, визначених даною програмою. Аналіз
силабусів дозволив прийти до висновку, що заявлені цілі та результати можуть бути досягнуті за умови освоєння
здобувачами зазначених дисциплін. ЕГ прийшла до висновку про логічну послідовність вивчення дисциплін. Аналіз
навчальних планів продемонстрував, що графік навчання є збалансованим за кількістю дисциплін на рік (семестр).
Навчальні плани за денною та заочною формами є коректними з точки зору структури, обсягів освітніх компонент.
Аудиторне навантаження за денною формою навчання складає від 40%. Обов’язкові дисципліни складають 180
кредитів ЄКТС. Дисципліни за вибором складають 60 кредитів ЄКТС або 25% від загального обсягу програми.
Освітні компоненти покривають різну кількість програмних результатів – від 3-х до 8-ми і більше. Програмні
результати ПРН3, ПРН8, ПРН14, ПРН16 можуть бути сформовані більш ніж однією дисципліною, як це зазначено у
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матриці. Тому матрицю можна розширити. Програмні результати корелюють з компетентностями, які формуються
по завершенню вивчення обов’язкових компонентів ОПП.

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

міст освітньої програми покриває програмні результати, визначені стандартом вищої освіти за спеціальністю 051
“Економіка”. Окрім того, 32% дисциплін також спрямовані на формування навичок у сфері застосування різних
інформаційних технологій для розв'язання економічних задач. Отже зміст освітньої програми відповідає
предметній області спеціальності 051 «Економіка». Проведені фокус-групи з представниками роботодавців,
здобувачами дозволили прийти до висновку, що освітня програма забезпечує підготовку фахівців, здатних
розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються
комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки. Всі
дисципліни, спрямовані на формування навичок застосування ІКТ в економіці, формують додаткові компетенції, які
дозволять випускникам швидко працювати з даними, їх збирати, аналізувати, оброблювати та приймати
управлінські рішення, здійснювати опимізацію бізнес-процесів. Разом з тим програма містить освітні компоненти,
спрямовані на формування компетентностей за спеціальністю: економіка підприємства, цифрова економіка,
економіка ІТ-підприємства, планування діяльності підприємства, управління витратами, управління персоналом
тощо. Окрім того, викладачі активно залучають здобувачів до наукової діяльності за предметною областю, зокрема
на зустрічі зі здобувачами було зазначено окремими студентами, що за участь у конференції, конкурсі можна
отримати додаткові бали за певними темами, про що зазначено і в деяких силабусах. Сама ж кафедра є
організатором щорічної конференції, яка залучає здобувачів, молодих вчених для обговорення сучасних проблем
економіки. На кафедрі працюють гуртки “Актуальні проблеми економіки підприємства»” та “ІТ економіст”
(http://www.dut.edu.ua/ua/346-naukova-diyalnist-kafedra-ekonomiki).

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

Основним інструментом формування індивідуальної освітньої траєкторії є вибіркові дисципліни, частка яких
складає 25 % кредитів ЄКТС від загального обсягу освітньої програми. Вибір здобувачем вищої освіти дисциплін
передбачено Положенням про формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти у ДУТ
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_96193022.pdf), а також Положенням про порядок та умови обрання
студентами вибіркових дисциплін у ДУТ (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_48465246.pdf?1). Механізм обрання
дисциплін прописаний у відповідних Положеннях, якому слідують всі учасники освітнього процесу. На зустрічі зі
здобувачами вищої освіти ЕГ було виявлено, що здобувачі обізнані щодо процедури обрання дисциплін в
університеті, неодноразово заповнювали заяви, які передавали куратору. І здобувачі, і НПП зазаначали про
проведення презентації переваг вибіркових дисциплін, де висвітлюються також цілі, програмні результати.
Необхідно зазначити, що здобувачі обирають дисципліни з каталогу за кожним рівнем вищої освіти, а також
семестрами: http://www.dut.edu.ua/ua/2080-katalog-osvitnih-komponentiv-vilnogo-viboru-studentami-navchannya
Більшість запропонованих дисциплін до вибору - обсягом 5 кредитів. Пропонуються за кожною дисципліною
силабуси з описом змісту, контрольних заходів, принципів академічної доброчесності, розподілом балів за темами та
критеріями оцінювання. Силабуси є досить зручними для ознайомлення та інформативними. Навчальним планом
передбачено вивчення вибіркових дисциплін (всього 12) загальним переліком. Такий перелік з'явився в освітній
програмі та навчальному плані 2020 року. В освітніх програмах та навчальних планах попередніх років вибір
здійснювався за принципом “одна дисципліна з двох можливих”. ЕГ-ою до матеріалів додано копії індивідуальних
навчальних планів, за якими видно, що вибір здійснюється здобувачами з третього семестру. Про це зазначили і
здобувачі на фокус-групі. Студенти на початку весняного семестру здійснюють вибір дисциплін на наступний рік.
Під час навчання студент може внести зміни до індивідуального навчального плану у частині зміни вибіркової
дисципліни згідно з Положенням. Положенням про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у
ДУТ також передбачено перезарахування освітніх компонент при переведенні з інших освітніх програм або
поновленні, як вибіркових. Положенням про формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої
освіти у ДУТ передбачено обрання певних сертифікатних курсів для формування додаткових професійних
компетентностей, місця проходження практики, теми кваліфікаційної роботи та наукового керівника, реалізацію
права здобувачів на академічну мобільність.

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

В університеті функціонує Положення про проведення практики студентів ДУТ
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_33903749.pdf?1). Навчальним планом (і за заочною, і за денною формою
навчання) передбачено наступні види практики: ознайомча - у 4-му семестрі (2 тижні), виробнича - у 6-му семестрі
(3 тижні), переддипломна - у 8-му семестрі (4 тижні) обсягом 3 кредити та 6 кредитів ЄКТС відповідно. Зміст і
послідовність практик визначається наскрізною програмою, яка розробляється кафедрою. Кафедра має тісні зв'язки

Сторінка 7



з роботодавцями і в рамках співпраці організовує проходження практики. Так, на фокус-групі Юлія Марченко,
директор ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп», зазначила про глибоку практичну підготовку здобувачів на
підприємстві, формування завдань для опрацювання, всіляку підтримку різними фахівцями. На фокус-групі
здобувачі зазначили про підготовку звітів та звітування на кафедрі Економіки ДУТ. Презентацію виконаних завдань
здобувачі здійснюють і представникам баз практики. Методичні рекомендації до проходження практики та
підготовки звіту за всіма видами практик надані у системі. Необхідно зазначити про деталізований опис підготовки
звіту здобувачами та виконання окремих завдань. Відповідальним за організацію і проведення практики в
інститутах є директор інституту. В цілому ж навчальні плани також містять практичні та семінарські заняття.
Практичній підготовці заклад вищої освіти приділяє значну увагу, що зазначалось на фокус-групах і зі здобувачами,
і НПП, і адміністрацією. Даний аспект прописаний і в Інноваційному змісті навчання на сайті університету і
кафедри http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1874_78466133.pdf

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

Заклад вищої освіти приділяє значну увагу формуванню соціальних навичок, в тому числі через запровадження
концепції Інноваційного змісту навчання. По-перше, на першому курсі всіх спеціальностей викладається
дисципліна «Групова динаміка та комунікації», на другому курсі - «Ділові комунікації», на четвертому - «Засади
відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», які формують навички роботи в команді,
прийняття рішень, обґрунтування відкриття власного бізнесу тощо. Здійснюється поглиблене вивчення англійської
мови протягом усіх років навчання (10 кредитів передбачено навчальним планом). На 3-4-5 курсах - за деякими
дисциплінами, які викладаються кафедрою, 20% занять проводяться англійською мовою, тобто, як було зазначено
на фокус-групах зі здобувачами та НПП, певні теми викладаються англійською мовою. А здобувачам пропонуються
відповідні завдання, які спрямовані на формування широкого кола соціальних навичок, в тому числі
комунікативних. Здобувачі зазначили про важливість таких занять для професійного розвитку. Цілу низку
соціальних навичок забезпечують дисципліни загальної підготовки, які передбачені навчальним планом (Філософія,
Етика ділового спілкування та риторика). Додаткові навички застосування інформаційних та цифрових технологій
забезпечують такі дисципліни, як “Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів”, “Основи автоматизації
економічних розрахунків”, “Бізнес-аналіз у цифровій економіці” та широкий перелік вибіркових дисциплін за
іншими спеціальностями.

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

Професійний стандарт за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 051 «Соціальні та поведінкові науки»
відсутній.

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

Положення про організацію освітнього процесу у ДУТ, навчальні плани та робочі програми регламентують обсяг
навантаження за кожною освітньою компонентою, який складається з аудиторних (практичних та семінарських)
занять та самостійної роботи, підготовки та проходження контрольних заходів. Фокус-групи зі здобувачами,
студентським самоврядуванням і науковим товариством студентів, підтвердили, що в цілому навантаження є
збалансованим. Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу у ДУТ
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf) кількість освітніх компонентів, що планується для вивчення у
одному навчальному році не перевищує 16, а сумарна кількість екзаменів та заліків за семестр не перевищує восьми.
Час, відведений для самостійної роботи здобувача, регламентується навчальним планом і не перевищує 2/3
загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни. Співвідношення обсягів
аудиторних занять і самостійної роботи здобувачів визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної
навчальної дисципліни і є регламентованим силабусами освітніх компонент. Чинним навчальним планом ОПП
передбачено тижневе навчальне навантаження студента у 45 годин, а також щотижнева самостійна робота - від 21 до
27 годин. Співвідношення аудиторних занять та самостійної роботи дозволяють досягти цілей та програмних
результатів навчання, на думку учасників фокус-груп, зокрема НПП та здобувачів.. На заочній формі - по одному
здобувачу. Робота з такими студентами організована у формі індивідуальних занять.

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.

Сторінка 8



Дуальна форма навчання на ОПП «Економіка підприємств ІТ-бізнесу» не реалізується, втім, було з’ясовано на
фокус-групі з адміністрацією та гарантом. що ЗВО бачить впровадження такої форми доцільним, і на сьогодні в
закладі розроблено відповідне Положення “Про дуальну форму здобуття вищої освіти”
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_57217466.pdf

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Під час акредитаційної експертизи ЕГ було з'ясовано, що ОП “Економіка підприємств ІТ-бізнесу” відповідає ЗУ “Про
вищу освіту”, стандарту вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка. За змістом ОП відповідає предметній області
та додатково забезпечує формування у випускників навичок роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями
для вирішення економічних завдань. Під час проведення фокус-груп було з’ясовано, що процес обрання
здобувачами дисциплін є реальним і останнім часом відбувається системно через написання відповідних заяв. В
університеті функціонує два Положення, що забезпечують формування індивідуальної траєкторії здобувачів ОП
через обрання дисциплін з Каталогу, проходження сертифікатних курсів, обрання теми дослідження, академічну
мобільність. Положенням передбачено оновлення Каталогу вибіркових дисциплін, про що було зазначено і на
фокус-групі з НПП. Необхідно відзначити відкритість і доступність на сайті ЗВО Каталогу вибіркових дисциплін у
вигляді силабусів. Процедура обрання дисциплін є прозорою та реалізується за підтримки кураторів. Аналіз освітніх
програм 2017, 2018, 2019 та 2020 рр. дозволив прийти до висновку, що вони є збалансованими, враховують
специфіку Університету, його потенціал, що відображено через освітні компоненти (“Основи автоматизації
економічних розрахунків”, “Економіка ІТ-підприємства”, “Бізнес-аналіз у цифровій економіці” тощо). Позитивною
практикою є впровадження інноваційного змісту навчання в Університеті та на програмі, який передбачає
поглиблену підготовку з ІКТ, англійської мови та формування інших “м'яких” навичок

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

В Положенні “Про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у ДУТ” формою контролю таких
освітніх компонент є залік, проте в освітній програмі 2020 року передбачено 2 вибіркових дисципліни з формою
контролю іспит, що не відповідає нормативним документам. Рекомендовано форму контролю змінити згідно з
Положенням. Окрім того, аналіз силабусів загального Каталогу вибіркових дисциплін дозволив встановити, що
деякі вибіркові дисципліни містять в силабусах інформацію про конкретну освітню програму, що обмежує вибір
дисциплін здобувачами. ЕГ рекомендовано сформувати перелік дисциплін вільного вибору для здобувачів вищої
освіти даної програми. В Положенні про формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти у
ДУТ зазначено, що навчальні групи для вивчення вибіркових освітніх компонент мають бути чисельністю не менше
15 осіб для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Враховуючи, що вибір більшості дисциплін здійснюється
тільки групою даної ОПП, а кількість здобувачів не перевищує 29 осіб, існує можливість створення тільки однієї
групи, що було підтверджено на фокус-групі зі здобувачами. ЕГ рекомендує розглянути можливості створення груп
для вивчення вибіркових дисциплін здобувачами з різних ОП. В навчальному плані не зазначено розподіл
аудиторної та самостійної роботи здобувачів за вибірковими дисциплінами, що доцільно здійснити. Також можна
об'єднати підготовку кваліфікаційної роботи та підсумкову атестацію обсягом в 1 кредит ЄКТС в одну компоненту у
навчальному плані.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОПП відповідає критерію 2, оскільки має чітку і логічну структуру, відповідає за змістом стандарту вищої освіти та
предметній області за спеціальності 051 Економіка, має свою специфіку, відображену в освітніх компонентах
програми, практичній підготовці здобувачів на підприємствах-парнерах. В університеті створено нормативні
документи, які формують індивідуальну траєкторію здобувачів. ОП містить перелік обов'язкових дисциплін, які
забезпечують формування загальних, професійних та соціальних навичок. Заклад вищої освіти приділяє особливу
увагу даному питанню та запровадив Інноваційний зміст навчання (поглиблене освоєння ІКТ, вивчення англійської
мови). Заклад створив загальний Каталог вибіркових дисциплін з детальним описом освітніх компонент у вигляді
зручних силабусів, проте їх аналіз дозволив прийти до висновку про дещо обмежений вибір здобувачами дисциплін,
в тому числі з інших спеціальностей та рівнів вищої освіти. Тому заклад має врахувати рекомендації ЕГ та
вдосконалити загальний перелік та створити повноцінний вільний вибір дисциплін. Зазначені недоліки не
знижують якість освітнього процесу та враховують інтереси здобувачів, як було зазначено на фокус-групах.
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Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання:

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

ЕГ з’ясувала те, що правила прийому на навчання за ОПП є зрозумілими, чіткими та розміщеними на офіційному
сайті (http://www.dut.edu.ua/ua/108-pravila-priyomu-priymalna-komisiya). Розміщено перелік конкурсних предметів
для вступу на різні програми за посиланням: \http://www.dut.edu.ua/ua/373-perelik-konkursnih-predmetiv-dlya-
vstupu-v-universitet-priymalna-komisiya Також зазначено ліцензований обсяг та максимальне державне замовлення
за різними спеціальностями, в тому числі за спеціальністю 051 Економіка: http://www.dut.edu.ua/ua/1663-derzhavne-
zamovlennya-priymalna-komisiya В ході фокус-груп експертами було з'ясовано, що правила прийому були
зрозумілими для здобувачів. З боку закладу здійснювалась повна консультаційна підтримка. Є здобувачі, які
вступили на 2й курс на базі ОКР “молодший спеціаліст”. Заклад вищої освіти моніторить на постійній основі якість
вступної кампанії. Результати опитування здобувачів за 2020 рік представлено за посиланням:
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_42855629.pdf

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

Вступ на навчання здійснюється за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання за конкурсними
предметами, встановленими Правилами прийому на навчання http://www.dut.edu.ua/uploads/p_108_82647399.pdf.
Також на програмі навчаються здобувачі, які вступили на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
спеціаліст», що можно здійснити як за спеціальністю, так і з інших спеціальностей (як зазначено в освітній
програмі). Вимоги до вступного випробування зазначаються в програмі вступного випробування, знаходиться у
розділі «Вступнику» на сайті Університету. Для вступу на 2-й курс (денна форма навчання) необхідно скласти
фахове вступне випробування, іспит зі спеціальності, ЗНО з української мови та ЗНО з математики або історії
України. Програма вступних випробувань для навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
спеціаліст» враховує особливості ОП та дозволяє здійснювати перевірку рівня теоретичної підготовки майбутніх
здобувачів. В ході співбесіди зі здобувачами було встановлено, що правила прийому є зрозумілими, не викликали
труднощів. Було зазначено, що приймальна комісія надавала всі форми консультацій. Окрім того, про правила
вступу, як зазначили здобувачі 1-го курсу, їм розповідали в ході профорієнтаційної роботи представниками
Університету..

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.

В ЗВО розроблені чіткі та зрозумілі правила перезарахування результатів навчання в ході академічної мобільності.
Зокрема правила прописано п. 5 Положення про порядок організації права на академічну мобільність учасників
освітнього процесу ДУТ: http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.pdf Однак ЕГ не змогла переконатись у
дієвості механізму визнання результатів за відсутності випадків академічної мобільності серед здобувачів ОП, що
було зазначено на фокус-групах зі студентами та адміністративним персоналом. При цьому про можливості
академічної мобільності здобувачі обізнані. Гарант зазначила, що розвиток співпраці з іншими закладами освіти з
приводу академічної мобільності є пріоритетним напрямом. На сьогодні здобувачі знають про можливості мовних
курсів та мовного стажування у Китаї.

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.

Наразі в ЗВО існує нормативна база щодо визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.
Зокрема, визнання результатів навчання, отриманих здобувачем за програмами неформальної освіти, регулюються
Положенням про неформальну та інформальну освіту ДУТ: http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_89866048.pdf,
Положенням про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів) у ДУТ
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf. Представники НПП на зустрічах з ЕГ зазначили про
можливість отримання здобувачами додаткових балів за : участь у наукових конференціях, підготовку наукових
публікацій, участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах тощо. Деякі здобувачі зазначили про те, що
отримали такі бали. Проте силабуси не містять інформації про широкий перелік можливостей неформальної освіти,
яка б дозволила сформувати певні компетентності, які можуть бути визнані. Разом з тим, на програмі існує практика
вивчення здобувачами окремих курсів на підприємстві ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп» з отриманням
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сертифікатів, наприклад останній курс “Сучасні інструменти бізнес-планування з використанням прикладних
програмних рішень” http://www.dut.edu.ua/ua/342-zagalna-informaciya-kafedra-ekonomiki

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

ЕГ переконалась, що правила вступу на програму “Економіка підприємств ІТ-бізнесу” є прозорими та зрозумілими,
всі документи знаходяться у вільному доступі для абітурієнтів. Це підтвердили і здобувачі вищої освіти, що
навчаються за програмою. Заклад вищої освіти має нормативні документи щодо визнання програмних результатів,
отриманих в інших закладів, в тому числі через академічну мобільність. Серед сильної сторони треба відзначити
співпрацю з ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп», де здобувачі проходять короткі курси та отримують
відповідні сертифікати в рамках практики.

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

Згідно з Положенням про неформальну та інформальну освіту ДУТ до участі у програмах неформальної освіти
допускаються здобувачі вищої освіти з другого курсу освітнього рівня магістра та здобувачів третього освітньо-
кваліфікаційного рівня доктора філософії, що обмежує визнання результатів за неформальною освітою за
бакалаврским рівнем та її популяризацію серед інших здобувачів. Рекомендується удосконалити нормативну базу
щодо визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, активізувати участь здобувачів в
міжнародних проєктах, зокрема, програмах кредитної академічної мобільності. Оскільки відсутність досвіду
академічної мобільності по програмі не дає можливості переконатись у дієвості правил перезарахування результатів
навчання, отриманих в інших закладах. Було визначено поодинокі випадки зарахування додаткових балів за участь
у заходах, зазначених у силабусах в рамках неформальної освіти. Проте силабуси не містять широкого переліку
можливостей неформальної освіти, які вже навіть реалізуються на програмі, наприклад курси в ТОВ «Аудиторська
фірма «Аудит Сервіс Груп». Тому рекомендується вдосконалити механізм визнання неформальної освіти, отриманої
на підприємствах, через онлайн-ресурси тощо.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОП “Економіка підприємств ІТ-бізнесу” відповідає критерію 3, оскільки вступ на програму є прозорим, всі правила
та відповідні документи розміщені на сайті закладу у вільному доступі. Здобувачі вищої освіти обізнані у питаннях,
де розміщені документи, зазначили про інформаційну підтримку з боку приймальної комісії. На програму
вступають і на базі ОКР “молодшого спеціаліста”; всі умови та правила для даної категорії також представлені на
сайті. Проте ЕГ не переконалась у дієвості процедури визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
внаслідок академічної мобільності, оскільки випадків мобільності на програмі не було. В Університеті існує
нормативна документація, що регулює питання визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті.
Проте існують тільки поодинокі випадки зарахування додаткових балів за участь у конкурсах, конференціях за умов
існування реальної практики проходження курсів на підприємстві з отриманням сертифікатів. Даний аспект
потребує формалізації визнання результатів та подальшого розвитку неформальної освіти, проте не знижує якість
освіти та не обмежує можливості здобувачів приймати участь у різних заходах, курсах, тощо з подальшим
визначенням результатів.

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.

Існуюче Положення про організацію освітнього процесу в ДУТ (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf
регламентує забезпечення освітнього процесу за такими формами та видами: навчальні заняття, в т.ч. онлайн,
виконання індивідуальних завдань, практики, контрольні заходи, самостійна робота, лекції; практичні, семінарські,
індивідуальні заняття, консультації. На програмі існує практика використання інтерактивних інноваційних методик
таких, як контекстне, імітаційне та модульне навчання з використанням програмного забезпечення для
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обґрунтування економічних рішень, прогнозування доходів та прибутків ІТ-підприємств, визначення ефективності
інвестицій в ІТ сфері, обґрунтування типу політики формування капіталу підприємства тощо. Було зазначено НПП
про використання в освітньому процесі спеціального програмного забезпечення для викладання дисциплін “Облік і
аудит”, “АРМ економіста”, Бізнес-планування в системі BAS ERP. На фокус-групі викладачі надали багато прикладів
застосування сучасних методів навчання (кейсові методи, брейнштормінг, ігрові методи тощо), які формують як
фахові, так і соціальні компетентності. Окрім того, і здобувачами, і викладачами було зазначено про застосування
різних онлайн технологій для організації освітнього процесу в умовах карантину: Zoom, Team, Discord. В процесі
огляду матеріально-технічної бази університету було продемонстровано 4 дистанційні курси в системі Moodle, до
якого мають доступ всі здобувачі програми. Курси є інформативними, цікавими, містять всі необхідні матеріали та
елементи для організації роботи здобувачів. На фокус-групі зі здобувачами було з’ясовано ЕГ, що методи навчання
та викладання є прийнятними та зрозумілими. Крім того, на фокус-групах з адміністрацією та викладачами було
визначено, що заклад вищої освіти дотримується принципу академічної свободи та надає можливості впровадження
останніх наукових досягнень викладачами у освітній процес.

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

Інформація щодо освітньої діяльності ДУТ в повному обсязі представлена на офіційному сайті. На сайті кафедри
також розміщено всі освітні програми та навчальні плани для ознайомлення. В ОП визначено цілі, зміст та очікувані
результати. Гарант освітньої програми здійснює презентацію ОП та можливостей, що надає заклад вищої освіти
здобувачам, на початку навчання. Також існує доступ до платформи MOODLE http://dl.dut.edu.ua через реєстрацію,
де здобувачі можуть ознайомитися з навчально-методичним забезпеченням ОП: силабусами, робочими
програмами, конспектами лекцій, рекомендаціями щодо організації самостійної роботи, завданнями проміжного та
підсумкового контролю, критеріями оцінювання тощо. ЕГ переглянула окремі дистанційні курси та їх наповнення,
що є достатнім для досягнення результатів навчання. Були продемонстровані цікаві презентаційні матеріали. В ході
проведення фокус-групи, здобувачами було відзначено використання засобів дистанційної форми навчання,
особливо під час карантинних обмежень. Курси з платформи MOODLE також використовуються здобувачами даної
програми, про що свідчила і підписка на дані курси. На сторінці кафедри є у вільному доступі силабуси за освітніми
компонентами, які є досить зручними та інформативними http://www.dut.edu.ua/ua/344-navchalni-disciplini-kafedra-
ekonomiki . На заняттях на початку семестру відбувається ознайомлення здобувачів вищої освіти з освітніми
компонентами, методами викладання, формами контролю та критеріями оцінювання, про що зазначили здобувачі
на фокус-групі. Також, розроблений електронний ресурс з бібліотечними джерелами за ОП. За посиланням
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/738 наведений електронний ресурс за цією освітньою програмою.

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

Одним із стратегічних напрямів розвитку ДУТ є поєднання навчання, наукових досліджень та підготовки наукових
кадрів. Певні освітні компоненти передбачають виконання дослідницької роботи. Окрім того, здобувачі вищої
освіти беруть участь в олімпіадах, конкурсах та конференціях, за що отримують додаткові бали, передбачені
силабусами освітніх компонент. На кафедрі економіки існує два наукових гуртка: Актуальні проблеми економіки
підприємства та IT-економіст (http://www.dut.edu.ua/ua/348-robota-iz-studentami-kafedra-ekonomiki) , у роботі яких
студенти приймають активну участь. Проводяться наукові заходи з дискусії актуальних проблем розвитку економіки
із запрошенням вчених та практиків для проведення лекційних занять, тренінгів, майстер-класів, проведення
екскурсій для ознайомлення з діяльністю підприємств. Наукові досягнення здобувачів вищої освіти систематично
публікуються в збірниках тез доповідей наукових конференцій. Прикладом цього може слугувати збірники тез
Міжнародної науково-практичної конференції «Дорожня карта інформаційно-телекомунікаційної сфери» (2019)
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_347_66249728.pdf та оголошення про проведення зазначеної конференції у травні
2020 року http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-595-8337-ii-mizhnarodna-studentska-naukovo-praktichna-konferenciya-
%E2%80%9Edorozhnya-karta-informaciyno-telekomunikaciynoi-galuzi-ukraini%E2%80%9D_kafedra-ekonomiki .
Студентське самоврядування приймає активну участь в організації та проведенні конференцій та круглих столів. В
ході фокус-групи зі студентським самоврядуванням було відзначено можливість участі в конференціях з наступним
опублікування тез доповідей в збірниках на безкоштовній основі. На організацію подібних заходів в Університеті
передбачено кошти.

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

НПП всіх кафедрах, що залучені до реалізації ОПП, на постійній основі оновлюють зміст освітніх компонентів, про
що свідчать силабуси дисциплін, які містять перелік актуальної літератури http://www.dut.edu.ua/ua/344-navchalni-
disciplini-kafedra-ekonomiki . Оновлення відбувається з урахуванням тенденцій та викликів сьогодення, нормативно-
правових змін та динаміки ринку праці. За рекомендацією роботодавців було запропоновано застосування
наступного програмного забезпечення в освітньому процесі: 1С Підприємство 8.3 та BAS ERP
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(http://www.dut.edu.ua/ua/504-partneri-kafedri-kafedra-ekonomiki ). Викладачі на постійній основі підвищують
кваліфікацію, беруть участь у тренінгах, форумах, конференціях, написанні навчальних посібників, монографій,
статей. http://www.dut.edu.ua/ua/345-metodichna-robota-kafedra-ekonomiki http://www.dut.edu.ua/ua/346-naukova-
diyalnist-kafedra-ekonomiki Як наслідок, відбувається оновлення тематики курсових та кваліфікаційних робіті. На
початку 2020 року було здійснено стажування завідувачем кафедри Гусєвою О. Ю., доцентами кафедри Ромащенко
О. С. та Хлевицькою Т.Б у ТОВ “Аудит Сервіс Груп”, що дозволило удосконалити методи навчання за дисциплінами
«Економіка ІТ-підприємства» та «Обґрунтування економічних рішень». Доказом цього є інформація, яку зазначено
на сайті кафедри http://www.dut.edu.ua/ua/342-zagalna-informaciya-kafedra-ekonomiki, а також підтвердження
даного факуту представником компанії на фокус-групі. Програмні рішення були продемонстровані при огляді МТБ
університету.

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

В університеті існує Положення про порядок організації права на академічну мобільність учасників освітнього
процесу ДУТ, де встановлено порядок перезарахування результатів навчання для учасників програм академічної
мобільності, зокрема для здобувачів – мовне стажування; навчальне чи наукове стажування; практика; літні та інші
школи; для науково-педагогічних працівників – участь у спільних проєктах; викладання; наукове дослідження;
освітнє чи наукове стажування; підвищення кваліфікації. Проте на даній програмі поки не було випадків
академічної мобільності серед викладачів та здобувачів. Прикладами інтеграції університету в міжнародний освітній
простір є членство в міжнародному союзі електрозв’язку, участь НПП в щорічних регіональних науково-практичних
семінарах країн СНД та Грузії, наявність у викладачів статей, що індексуються в наукометричних базах Scopus та
Web of Science: 1. Вальченко О.І., Сергєєва Л.А., Сергєєва В.С., Оленєв Д.Г., Глєбова О.І. Вплив електромагнітного
випромінювання радіочастотного діапазону на вегетативне забезпечення серцево- судинних реакцій організму
людини // ISSN 1019-5297-DOI 10.31640 - Журнал «Лікарська справа», 2018, №1-2, С.56 – 62. (журнал включено до
міжнародної наукометричної бази SCOPUS). https://liksprava.com/index.php/journal/issue/view/44/1-2-2018-pdf 2.
Pysar, N., Viktoria, D., Vynogradova, O., Guseva, O. Gross domestic product energy intensity level as a criterion for
evaluating the energy security of national economy. International Journal of Energy Economics and Policy, 2020, 10(4), стр.
424–429. Режим доступу: http://www.econjounals.com/index.php/ijeep/article/view/9420 (Scopus). 3. Olena
Vynogradova, Nadiia Pysar1, Dergacheva Viktoria, Olga Guseva. Gross Domestic Product Energy Intensity Level as a
Criterion for Evaluating the Energy Security of National Economy . - International Journal of Energy Economics and Policy,
2020, 10 (4), 424-429. https://bit.ly/32hK4B6 (Scopus) 4. S. Tkalenko, N. Sukurova, A. Honcharova. // Determinants of the
Foreign Direct Investments in Terms of Digital Transformation of the Ukrainian Economy. DSIC 2019: Digital Science 2019
pp 148-164. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-37737-3_145 . (Scopus) 5. S. Tkalenko, N.
Sukurova, L. Kudyrko, N. Litvin // Digitization of investment-innovation development of Ukrainian economy: empirical
analysis. ICCS 2020. "Comprehensible Science", vol. 186. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-66093-2 .
(Scopus). В цілому потрібно зазначити, що НПП не є активними учасниками інтернаціоналізації діяльності закладу.
Здобувачі також поки що не залучені до даного процесу. Проте заклад створює умови для більш активного
залучення учасників освітнього процесу до міжнародної діяльності закладу. На фокус-групі було визначено, що
гарант є залученим до організації та розробки проєктів-заходів з розвитку міжнародних зв'язків.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

ЗВО на постійній основі здійснює оновлення форм та методів викладання НПП за ОП, що забезпечує
студентоцентрований підхід та відповідає принципам академічної свободи. Забезпечений зручний доступ до
інформації про цілі, результати навчання, освітньої програми, навчально-методичного забезпечення (через систему
Moodle), розкладу, графіку освітнього процесу, електронної бібліотеки та іншої інфраструктури для забезпечення
освітнього процесу. Частково інфраструктура була переглянути в ході огляду МТБ, частково ЕГ. Під час реалізації
ОП студенти поєднують навчання та дослідження (участь в конференціях, круглих столах, двох наукових гуртках).
НПП на постійній основі оновлюють зміст ОПП на основі наукових досягнень та з урахуванням запитів ринку праці
та пропозицій роботодавців: беруть участь в наукових конференціях, програмах стажування, троє викладачів
кафедри мають публікації, що індексуються в міжнародних наукометричних базах, і троє викладачів пройшли
стажування-навчання в аудиторській компанії та отримали сертифікати.

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

Учасники освітнього процесу за даною освітньою програмою не є активними учасниками “інтернаціоналізації”
діяльності закладу вищої освіти. Зокрема, відсутня співпраця ЗВО з закордонними інституціями з приводу
академічних обмінів, реалізації міжнародних освітніх та наукових проєктів. Є поодинокі випадки стажування
викладачів у закордонних університетах, але в дистанційному форматі. ЕГ рекомендує розширення можливостей
інтернаціоналізації освітньої та наукової діяльності, як викладачів, так і здобувачів вищої освіти, що сприятиме
покращенню викладання та навчання за даною програмою.

Сторінка 13



Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Загалом, ОП «Економіка підприємств ІТ бізнесу» відповідає критерію. Практично застосовуються різноманітні
форми викладання та навчання, які надають можливості досягти ПРН, визначених програмою. Здобувачі освіти є в
повній мірі проінформованими щодо змісту ОП, її цілей та програмних результатів. Має місце постійний процес
оновлення освітніх компонентів ОП, про що було зазначено на зустрічі с НПП та адміністрацією. Здобувачі освіти
поєднують навчання та науково-дослідну роботу. Приймають участь в різного роду наукових заходах, круглих
столах, конференціях, наукових гуртках. Проте потребує розширення інтернаціоналізації наукової та освітньої
діяльності всіх учасників освітнього процесу за даною програмою, оскільки на програмі не реалізується ні
академічна, мобільність, ні міжнародні наукові, або освітні проєкти. Зазначені слабкі сторони суттєво не знижують
якість надання освітніх послуг; можуть бути усунуті в найкоротші терміни.

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.

Контроль знань в університеті здійснюється згідно з прийнятим Положенням п р о організацію та проведення
поточного та семестрового контролю здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання у
Державному університеті телекомунікацій( http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_18651689.pdf ) та Положенням про
організацію освітнього процесу в ДУТ (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf). Зокрема, п. 9
“Організація контролю та оцінка якості навчання” детально висвітлює інформацію стосовно оцінювання знань
здобувачів вищої освіти. На фокус-групі ЕГ виявила, що здобувачі вищої освіти добре поінформовані стосовно
системи оцінювання рівня знань, відповідних критеріїв та добре орієнтуються, якими саме положеннями це
регламентовано. Про все це вони дізнаються на першому занятті. Критерії оцінювання, розподіл балів за темами,
нарахування додаткових балів, форми підсумкового контролю викладені у зручний спосіб в силабусах, які розміщені
на сайті у відкритому доступі: http://www.dut.edu.ua/ua/344-navchalni-disciplini-kafedra-ekonomiki Всі критерії
оцінювання та механізми проведення контролю знань чітко та зрозуміло прописані в силабусах освітньої програми.
Так, наприклад дисципліна “Маркетинг” містить інформацію про розподіл балів за темами та види робіт, за які
здобувач от римує бали, та які умови мають бути виконані. Умовою допуску до підсумкового контролю є набрання
студентом 30 балів у сукупності за всіма темами дисципліни. Підтвердження чіткості та зрозумілості критеріїв та
процесу оцінювання підтвердили здобувачі вищої освіти під час зустрічі з ЕГ. Окрім цього періодично проводиться
опитування здобувачів вищої освіти стосовно якості освіти.

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

Атестація здобувачів вищої освіти (бакалаврів) з економіки за освітньою програмою здійснюється у формі
публічного захисту кваліфікаційної роботи, що відповідає вимогам стандарту вищої освіти за спеціальністю 051
Економіка першого (бакалаврського) рівня.Нормативні документи можна знайти на сайті закладу серед яких можна
виділити Положення про організацію та проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти з використанням
технологій дистанційного навчання у Державному університеті телекомунікацій
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_95025799.pdf)

3. Визначено чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для усіх
учасників освітнього процесу, забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема включають
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Проведення контрольних заходів відбувається за ОП, згідно з Положенням про організацію освітнього процесу (
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf), а саме п. 9 “Організація контролю та оцінка якості навчання”.
Формами проміжного контролю є усне опитування, колоквіум, письмове або комп’ютерне тестування. Семестровий
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контроль складається з заліку, іспиту та захисту курсової роботи, що відображено в ОП. Окрім цього процедура
оцінювання здобувачів під час дистанційного навчання чітко прописана у Положенні про організацію проведення
поточного та семестрового контролю здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання у
Державному університеті телекомунікацій (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_18651689.pdf ). В разі виникнення
конфлікту інтересів будь-який з учасників освітнього процесу може звернутися до адміністрації закладу та
скористатися процедурою оскарження результатів, спираючись на наведені вище документи, а також на Положення
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_28574679.pdf ),
Положення про апелційну комісію (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_52606281.pdf ), Кодекс академічної
доброчестності (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf?1). ЕГ на фокус-групі переконалися в тому,що
всі учасники освітнього процесу обізнані щодо процедури оскарження результатів контрольних заходів та їх
повторного проходження. Зокрема на програмі випадків конфлікту інтересів не виявлено. Зі слів здобувачів освіти
було виявлено, що студенти добре розуміють критерії оцінювання,які їм пояснюється на першому занятті з кожного
курсу. На даному етапі широко застосовуються технології, які забезпечують об'єктивність оцінювання та
екзаменаторів серед таких систем були продемонстровані системи дистанційного навчання Moodle,Google Class, які
містять тестові завдання. Високий рівень використання програмного забезпечення в освітньому процесі створює
цілковиту прозорість перевірки знань та об'єктивну оцінку. Окрім того, в ході практик до оцінювання результатів
навчання залучаються роботодавці, що було підтверджено неодноразово на фокус-групах. Куратори груп та
викладач за необхідності надають всі необхідні додаткові роз'яснення, також студенти періодично проходять
опитування щодо якості вищої освіти: http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_94761619.pdf

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.

В університеті розроблений Кодекс академічної доброчесності, який розміщений за посиланням:
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf?1). На сайті закладу також створено окремий розділ, в якому
детально описується поняття академічної доброчесності (http://www.dut.edu.ua/ua/973-akademichna-dobrochesnist-
kafedra-ekonomiki). В цьому ж розділі можна знайти декларацію про академічну доброчесність, яку підписує кожний
учасник освітнього процесу. На фокус-групі зі здобувачами було підтверджено факт підписання такої декларації.
При цьому здобувачі продемонстрували розуміння її змісту та наслідків недотримання відповідних принципів.
Студенти також знайомляться з даним поняттям під час навчання (наприклад, з курсу “Ділові комунікації”), на
кураторських годинах та інших заходах. В цілому, ЕГ прийшла до висновку, що здобувачі вищої освіти та викладачі
добре ознайомленні з поняттям академічної доброчесності та її видами. Своєчасно надають свої курсові,
кваліфікаційні роботи та наукові розробки для перевірки на плагіат, яка здійснюється відповідно до інструкцій за
посиланням: http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_42739124.pdf. Технічна перевірка на наявність запозичень
(плагіат) в Державному університеті телекомунікацій здійснюється з використанням відповідних технологій та
комп’ютерної програми StrikePlagiarism. Перед поданням роботи керівникові студент має можливість і самостійно
перевірити її на наявність плагіату із використанням відповідних програм або сервісів, наприклад:
StrikePlagiarism,UNICHEK,CompareSuite,Advego Для Моніторингу дотримання принципів академічної доброчесності
учасниками освітнього процесу періодично проводиться анкетування серед здобувачів та працівників закладу.
Учасникам освітнього процесу пропонується заповнити анкету:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4na_kjmnEObMuAD2FIGEFDy9duP48c9cMQ4pWbIB2ZBFxxg/viewform)
,
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4na_kjmnEObMuAD2FIGEFDy9duP48c9cMQ4pWbIB2ZBFxxg/viewform
Проаналізувавши результати опитування було виявлено високий рівень обізнаності, розуміння та дотримання
академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу, що свідчить про грунтовну роботу кураторів,
викладачів та адміністрації закладу за даним напрямом. Результати опитувань знаходяться за посиланнями :
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_49286712.pdf http://www. dut.edu.ua/uploads/p_1352_21677778.pdf

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Сильними сторонами програми в контексті даного критерію є наявність положень, які чітко регламентують освітній
процес, форми контролю та критерії оцінювання, дотримання принципів академічної доброчесності. Позитивним є
факт того, що здобувачі вищої освіти продемонстрували високий рівень обізнаності стосовно критеріїв оцінювання,
процедур оскарження результатів контролю знань та врегулювання можливих конфліктів. В закладі вищої освіти
досить широко здійснюється популяризація академічної доброчесності. Всі документи, які регламентують дані
процедури, знаходяться на сайті у відкритому доступі. Гарною практикою закладу, що може бути поширена, є
надання інформації здобувачам у зручному та зрозумілому форматі силабусів щодо критерії оцінювання, видів
робіт, що мають бути виконані здобувачами для накопичення балів (за всіма дисциплінами), можливості
неформальної освіти тощо.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.

Рекомендовано ЕГ вдосконалювати систему моніторингу якості освіти через удосконалення анкети та систематичне
опитування здобувачів даної ОПП.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Освітній процес чітко регламентований різноманітними положеннями, які знаходяться в відкритому доступі на
сайті університету.Всі учасники освітнього процесу обізнані щодо критеріїв оцінювання, форм контролю, процедур
оскарження результатів та врегулювання конфліктів. Критерії та процедура оцінювання рівня знань є зрозумілими
для здобувачів, що було підтверджено на фокус-групах. Особливості та види контрольних засобів є зрозумілими для
здобувачів. Гарною практикою є саме структура подання інформації щодо критеріїв оцінювання, розподілу балів та
видів робіт, які дозволяють накопичувати бали в процесі навчання. Така інформація не є загальною, оскільки
адаптована під специфіку кожної дисципліни. Вся інформація міститься в зручних силабусах, що знаходяться у
відкритому доступі. Значну увагу Університет приділяє академічній доброчесності та популяризації її принципів.
Започатковано щорічне опитування здобувачів вищої освіти та викладачів щодо різних аспектів академічної
доброчесності. З метою дотримання принципів академічної доброчесності закладом використовуються різноманітні
технічні засоби,а саме StrikePlagiarism,UNICHEK,CompareSuite, Advego, також студенти мають вільний доступ до цих
сервісів і мають можливість перевіряти свої роботи на наявність плагіату самостійно до подачі роботи керівнику.
Високий рівень використання сучасних платформ таких як Moodle створюють умови для прозорості та об'єктивність
екзаменаторів і виявлення реального рівня знань здобувачів вищої освіти.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

До реалізації освітньої програми залучено 26 НПП, з яких: 6 докторів наук (3 професори); 17 кандидатів наук (11
доцентів). Було проаналізовано відповідність залучених викладачів до реалізації ОП тим дисциплінам, які вони
викладають. Більшість викладачів є професійно-активними, адже систематично публікують результати своєї
наукової діяльності у вигляді монографій, статей (в т.ч. фахових та тих, що індексуються в провідних
наукометричних базах). Також викладачі проходять відповідне стажування та отримують сертифікати. В останній
час, викладачами кафедри економіки було опубліковано наступні підручники та навчальні посібники: “Економіка
підприємства”, “Економіка IT-підприємства”, “Цифрова економіка”, “Регіональна економіка “Основи статистики і
прогнозування економічних процесів”, “Соціально-трудові відносини та економіка праці”, “Планування діяльності
підприємства”, “Психологія підприємництва та бізнесу”, Глобальні виклики та інформаційна політика України”
тощо http://www.dut.edu.ua/ua/345-metodichna-robota-kafedra-ekonomiki Кафедра активна займається науковою
діяльністю. За посиланням надано основні публікації викладачів: http://www.dut.edu.ua/ua/346-naukova-diyalnist-
kafedra-ekonomiki Також ЕГ було проаналізовано профілі викладачів: http://www.dut.edu.ua/ua/343-vikladackiy-
sklad-kafedra-ekonomiki , і таблицю “Аналіз відповідності групи забезпечення дисциплінам”, що було надано ЗВО в
ході проведення ЕГ експертизи. Всі викладачі демонструють професійну активність за напрямами дисциплін, що
викладають. Окрім того, в процесі проведених онлайн зустрічей НПП зазначили про те, що на постійній основі
вдосконалюють педагогічні та професійні навички через стажування, як правило в інших закладах вищої освіти:
p_343_21588925.pdf (dut.edu.ua), p_343_97334808.pdf (dut.edu.ua), p_343_12619256.pdf (dut.edu.ua),
p_343_19166059.pdf (dut.edu.ua), p_343_89967834.pdf (dut.edu.ua). Один з викладачів пройшов стажування
нещодавно у дистанційному форматі в одному з Польських ЗВО. Аналіз професійної діяльності науково-
педагогічних працівників свідчать про відповідність викладачів, що забезпечують викладання на даній програмі,
освітнім компонентам. Також НПП кафедри приймають активну участь у міжнародних науково-практичних
конференціях; окремі працівники мають наукові праці, що індексуються в міжнародних наукометричних базах
SCOPUS та Web of Science, перелік вже зазначався в звіті.. Методичне забезпечення навчальних дисциплін, в т.ч.
силабуси, оновлюються у відповідності до змін самої ОП. Також варто відзначити і те, що в більшості силабусів в
частині “інформаційного забезпечення дисципліни” містяться посилання на праці їх розробників (лекторів);
свідченням цього є посилання: p_344_64701456.pdf (dut.edu.ua), Паспорт дисципліни (dut.edu.ua),
p_344_13477791.pdf (dut.edu.ua), Паспорт дисципліни (dut.edu.ua), p_344_13477791.pdf (dut.edu.ua), Паспорт
дисципліни (dut.edu.ua)
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2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

Процедура здійснення конкурсного відбору потенційних викладачів для забезпечення реалізації ОП є прозорою та
базуються на Положенні про порядок проведення конкурсного відбору ЗВО при заміщенні вакантних посад НПП з
наступним укладанням контрактів-договорів строком на один рік
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_23636289.pdf). Із завідувачами кафедр укладають контракти строком на
п'ять років ( p_447_23636289.pdf (dut.edu.ua ). Начальник відділу кадрів в ході спілкування зазначив про
опублікування оголошення про вакантну посаду згідно із законодавством. До претендента висуваються загальні
вимоги щодо вченого звання, наукового ступеня / ступеня магістра, стажу наукової або науково-педагогічної роботи
тощо. Одним з головних етапів відбору потенційних працівників у відповідності до встановлених вимог є
проведення оціночного судження щодо професійного рівня претендента. Серед документів, що подаються
претендентом на вакантну посаду, крім заяви про участь в конкурсі, є список наукових публікацій, документи, що
свідчать про підвищення рівня професійної кваліфікації за останні п’ять років. В цей же час, конфліктних ситуацій
відносно призначення працівників на вакантні посади (за словами начальника відділу кадрів та НПП) за даною
освітньою програмою не було. Окрім того, при переукладанні контрактів з НПП враховуються результати
рейтингування НПП відповідно до Положення про щорічну рейтингову оцінку діяльності науково-педагогічних
працівників Державного університету телекомунікацій. Завідувач кафедри враховує здобутки та досягнення НПП
(претендентів на заміщення вакантних посад)

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

ЗВО на постійній основі залучає роботодавців до організації та забезпечення навчального процесу за даною ОП.
Здобувачі вищої освіти проходять практику на підприємствах, що є партнерами Університету. Зокрема, виробничу
практику студенти проходять в ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп», а також в міжнародній компанії ТОВ
«Миратех Корпорація» (http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-595-7777-karera-dlya-ekonomistiv-v-it-kompanii-yak-stati-
zatrebuvanimspecialistom-na-visokokonkurentnomu-rinku_kafedra-ekonomiki). Окрім того, за словами Олексія
Науменко, режисера телеканалу «Прямий», на базі телеканалу неодноразово здійснювались екскурсії для
здобувачів даної програми http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-595-8915-vidviduvannya-telekanalu-pryamiy-yak-
elementpraktikoorientovanogo-navchannya-studentiv_kafedra-ekonomiki. Фокус-група з роботодавцями
продемонструвала їх зацікавленість у подальшій співпраці щодо реалізації ОП та їх залучення до освітнього процесу.
В той же час, роботодавці вже сьогодні приймають активну участь у обговоренні тематики кваліфікаційних
випускових робіт та враховують потреби у їх рецензуванні. Разом з тим, роботодавці також залучаються до
процедури обговорення ОП та її поліпшення. Співпраця роботодавців відбувається через гаранта програми.

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

Практики на періодичній основі беруть участь в навчальному процесі (викладання професійно-орієнтованих
дисциплін), що відбувається за окремо розробленим графіком http://www.dut.edu.ua/ua/504-partneri-kafedri-
kafedra-ekonomiki .Процедурно залучення професіоналів-практиків здійснюється на підставі угод, меморандумів
про співпрацю після запрошення в усній та письмовій формі http://www.dut.edu.ua/ua/504-partneri-kafedri-kafedra-
ekonomiki Як було зазначено на фокус-групі, останній раз залучення практика до аудиторних занять відбувалось
приблизно рік тому. Проте, за словами Олексія Науменко, режисера телеканалу «Прямий», він пропонує вибіркову
дисципліну “Журналістика”, в тому числі для здобувачів даної програми. При цьому директор ТОВ «Аудиторська
фірма «Аудит Сервіс Груп» відзначила про грунтовну консультаційну підтримку здобувачів вищої освіти під час
проходження практики та можливості проходження курсів з видачею сертифікатів.

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

В Університеті підвищення кваліфікації НПП регламентовано Положенням про підвищення кваліфікації науково-
педагогічних та педагогічних працівників ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_65205460.pdf . В процесі
зустрічей ЕГ з керівництвом ЗВО, а також ННП було виявлено, що для досягнення професійного розвитку НПП
функціонує система забезпечення підвищення кваліфікації: стажування викладачів у вітчизняних та закордонних
компаніях-партнерах ЗВО; підвищення кваліфікації в Центральному інституті післядипломної освіти ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти»; тренінги; методичні семінари; вебінари; майстер-класи; здобуття наукового
ступеня; присвоєння вченого звання; участь у програмах академічної мобільності. В закладі існує потенціал для
створення системи професійного розвитку НПП за підтримки Центру новітніх технологій в контексті специфіки
програм, що реалізуються. В ЗВО діють процедури щодо моніторингу рівня професійної кваліфікації викладачів,
серед яких і опитування, що проводяться серед студентів на періодичній основі “Виклалач очима студентів”, а також
відбувається періодичне рейтингування викладачів http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-
sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti
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6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В ДУТ існує система матеріального та морального заохочення, що регламентовано Статутом університету,
Колективним договором та Положенням про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за
сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1837_36433778.pdf .
Зокрема, один з викладачів кафедри Економіки отримав таку винагороду за результатами 2020 року, про що
зазначили представники різних фокус-груп. І декілька викладачів отримали у 2020 році премії за підготовку
кращих профорієнтаційних матеріалів, яке зазначив заступник головного бухгалтера. Проте за результатами
рейтингування викладачів (інформація про рейтингування не є публічною), викладачі премії не отримують.
Положення про щорічну рейтингову оцінку діяльності НПП знаходиться на сайті:
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_12162863.pdf В той же час, реалізується система матеріальної допомоги, що
надається науково-педагогічним працівникам для щорічного оздоровлення (разом з відпусткою). Система
морального заохочення передбачає наступні елементи: подяка ректора, грамота ректора ДУТ, регіональні та відомчі
відзнаки, надання можливості навчання в аспірантурі та докторантурі.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

ЕГ відзначила високу публікаційну активність НПП, що відповідає напряму тих дисциплін, які викладають.
Література представлена і на сайті, і в бібліотеці. Здійснюється постійне вдосконалення академічної та професійної
кваліфікації викладачів за даною ОП, в більшій мірі в компаніях, з яким укладено договори про співпрацю.
Викладачі проходять стажування, вивчають програмне забезпечення для впровадження в освітній процес. Бо
специфіка програми потребує це. Деякі з викладачів мають публікації, що індексуються базами даних Scopus та Web
of Science. Процедури конкурсного відбору викладачів на посади є чіткими, прозорими та відповідають вимогам
чинного законодавства.

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

НПП не приймає участь у міжнародній мобільності, міжародних стажуваннях, проєктах, окрім поодиноких
випадків. Тому ЕГ рекомендовано розширити спектр професійної та академічної активності з метою підвищення
кваліфікації. З метою збільшення публікативної активності викладачів в журналах, що індексуються в
наукометричних базах Scopus та Web of Science, рекомендовано ЗВО стимулювати та заохочувати до такої
активності, преміювати відповідно до рейтингового оцінювання викладачів, а також враховувати опитування
студентів “Викладач очима студентів” http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_94761619.pdf. Спираючись на тісну
співпрацю з роботодавцями, ЕГ рекомендує більш активно залучати до освітнього процесу фахівців-практиків та
роботодавців, проведення семінарів, майстер-класів, та продовжити ті напрями співпраці, які існують і забезпечують
професійний розвиток, як викладачів, так і здобувачів.. Не вдалося знайти на сайті ЗВО результати рейтингування
НПП у 2020 році, що базуються на їх науково-педагогічних здобутках. Тому ЕГ рекомендує додати частину
положення, зміст якого б передбачав процедуру рейтингування викладачів університету з наступним їх
заохоченням. Окрім того, ЗВО має розвивати власні майстерні, створювати умови для професійного розвитку
викладачів, спираючись на існуючий потенціал Університету.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ЕГ прийшла до висновку про відповідність академічної та професійної активності НПП дисциплінам, які
викладаються. Постійно вдосконалюється рівень їх професійної та академічної кваліфікаційної підготовки. Окремі
викладачі мають опубліковані роботи, що індексуються у наукометричних базах Scopus\ Web of Science. Обрання
викладачів на вакантні посади реалізується шляхом конкурсного відбору на прозорих засадах. В цей же час, ННП не
залучено до міжнародних освітніх і наукових проєктів, що потребує системного підходу від закладу до даного
питання. Всі зазначені рекомендації мають бути враховані, проте не знижують суттєво якість реалізації освітньої
програми та надання послуг.
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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.

Адміністрацією університету був наданий відеоролик, в якому здійснюються демонстрація матеріально-технічного
забезпечення та інфраструктури (завантажено до системи). Після перегляду роліку та зустрічей ЕГ прийшла до
висновку, що інфраструктура закладу є раціональною та розроблена для комфортного та безпечного перебування в
закладі учасників освітнього процесу. Ефективний освітній процес забезпечує високий рівень матеріально-технічної
бази. Партнери підприємства залучаються до забезпечення та покращення рівня оснащеності аудиторій необхідним
обладнанням та програмами для навчання. Серед компаній партнерів можна відзначити компанії «Hewlett-
Packard» (HP, Хью́летт-Па́ккард), «Во́дафон груп» та інші. Ці компанії надають значну матеріально-технічну
підтримку закладу. Під час навчання використовуються різноманітні лабораторії, в яких здобувачі отримують нові
навички та вчаться застосовувати їх на практиці. Були продемонстровані наступні лабораторії: соціально-
економічних досліджень, лабораторія Google-аналітики, мультиспектральний бізнес-тренажер ІТ-менеджера;
лабораторія штучного інтелекту, та інші. Кожна лабораторія є оснащено сучасною комп’ютерною технікою, 90%
навчальних аудиторій забезпечені мультимедійними проекторами або інтерактивними дошками. В закладі
використовуються навчальні варіанти ліцензованого програмного забезпечення, а саме 1С 8.3, BAS ERP, ОСА та
інші. Експертам для ознайомлення були надані копії договорів на придбання ліцензійного програмного
забезпечення (завантажено до системи). Організаційно-методичний центр новітніх технологій навчання відповідає
за систему супроводження дистанційного навчання та забезпечує якісний супровід та змістовне наповнення онлайн
платформ, а саме Moodle,Google class. Зокрема, за словами директора Центру, біля 90% дисциплін мають відповідні
дистанційні курси в системі “Moodle” Також бібліотека закладу має підписку більш ніж на 30 фахових видать, понад
10 з яких є фаховими виданнями за програмою (Економіка). Окрім того,гарантом ОП була проведена екскурсія в
реальному часі до бібліотеки, продемонстрований студентський центр, який був відкритий нещодавно та пропонує
широкий спектр заходів, та інша інфраструктура. Під час спілкування з представниками студентського
самоврядування ЕГ виявила, що на фінансування діяльності студентського самоврядування виділяється 0,5% з
бюджету університету, що складає приблизно 355 тисяч гривень на рік. Студентньске самоврядування має
можливості фінансувати заплановані різні освітні заходи, в тому числі конференції, семінари.

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.

Здобувачі вищої освіти мають вільний доступ до нещодавно створеного вільного студентського простору під назвою
«Студентський центр», де можуть спілкуватися та проводити заходи в позанавчальний час; даний центр оснащений
мультимедійними технологіями для яскравого та цікавого проведення вільного часу. Окрім цього, викладачі та
студенти мають вільний доступ до всіх необхідних навчальних аудиторій, спортивної зали, бібліотеки, їдальні та «ІТ-
кафетерії», які оснащені зручними та комфортними меблями і банківськими терміналами для безготівкового
розрахунку. В студентському гуртожитку розміщенні декілька навчальних кімнат та спортивна зала з сучасним
обладнанням та тренажерами, які також знаходяться у вільному доступі здобувачів вищої освіти. Оскільки
Університет має один власний гуртожиток на території закладу, то перевага для поселення надається студентам
першого курсу. Для інших заклад укладає договори оренди приміщень. Здобувачі вищої освіти під час бесіди на
фокус-групі підтвердили,що мають вільний доступ до всіх необхідних структурних елементів. Так, студентський
центр використовуються не тільки в межах певних заходів, а й як місце перебування та спілкування студентів в
вільний від навчання час. Бібліотека закладу надає вільний доступ до роботи з інформаційними джерелами у
читальному залі та для зручності має електронний каталог інформаційних джерел, які можна знайти на сайті
закладу ВО в розділі «Бібліотека», що в своїх повідомленнях також зазначили представники студентського
самоврядування та працівники бібліотеки разом з гарантом ОП (http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/96 )
Викладачі користуються всім програмним забезпеченням для організації освітнього процесу та досягнення цілей
програми, результатів навчання, що було продемонстровано самими викладачами в ході огляду МТБ Університету.

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.

На території закладу обладнаний гуртожиток, який розрахований на понад 600 осіб та має близько 8 тисяч
квадратних метрів корисної площі. На кожну людину припадає не менше ніж 6 квадратних метрів; є доступ до двох
навчальних кімнат, спортивної зали з сучасним обладнанням та тренажерами, також присутній медичний пункт.
Гуртожиток обладнаний усім необхідним для комфортного перебування та проживання. Безпеку життєдіяльності
студентів забезпечують різні системи, одна з яких - це електронна система обмеження доступу сторонніх осіб до
приміщень. Використання магнітних персональних карток унеможливлює проникнення сторонніх осіб. Свіжий
ремонт в закладі створює для здобувачів вищої освіти та всіх учасників освітнього процесу безпечне та комфортне
середовище, а сучасне обладнання забезпечує та задовольняє потреби здобувачів у якісному навчанні на ОП. Під час
ознайомлення з матеріально-технічною базою ЕГ не виявила порушення санітарії, навіть у гуртожитках чисто та
охайно. Здобувачі проінформовані про правила техніки безпеки, та по всьому закладу розташовані таблички з
нагадуванням, а саме плани евакуації з приміщень на жовтому фоні, котрі продубльовані тактильними позначками
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для слабобачущих осіб (продемонстровано як на відео, так і в реальному часі під час огляду ЕГ приміщень). Під час
зустрічі з науково-педагогічним персоналом ЕГ виявила, що в межах дисципліни “Групова динаміка та комунікації ”
проводять заходи, мета яких є зниження рівня стресу у здобувачів та підвищення рівня адаптації до нового
середовища. Використовується різноманітний інструментарій, до якого входять навчальні дискусії, психологічні
тести, також визначаються рівні стресостійкості та самооцінки здобувачів вищої освіти. також проводиться
моніторинг психологічного клімату в університеті http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_91671168.pdf )

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

Здобувачі вищої освіти проінформовані про можливість та право отримати підтримку чи консультацію з боку
Університету. Під час зустрічей ЕГ встановила, що здобувачі добре поінформовані щодо механізму вирішення
конфліктних ситуацій; є можливість звернутися за допомогою до кураторів груп, викладачів, деканату,
студентського самоврядування з різних питань, що стосуються освітнього процесу та соціальних взаємовідносин.
Окрім цього, в університеті поляризовані анонімні скриньки довіри, як фізичні, так і електронні
(http://www.dut.edu.ua/ua/519-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti-
sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti ) Грунтовну консультативну підтримку надає саме
куратор, який також допомагає здобувачам закладу у формуванні індивідуальної траєкторії навчання. Про це
засвідчили здобувачі вищої освіти, члени студентського самоврядування, представники НПП в під час зустрічей за
ЕГ. Інформаційну підтримку здобувачам надають і органи студентського самоврядування, які є відкритими і
продемонстрували високий рівень обізнаності з питань студентського “життя”. Начальник відділу з питань
соціальних і навчальних проблем студентів також окреслила коло питань, які є актуальними для здобувачів: і
стипендійна підтримка, і підтримка малозабезпечених, і консультативна підтримка.. Добрі комунікації побудовані
між гарантом та здобувачами програми, які нерідко зверталися по допомогу або роз'яснення.

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

На території закладу створена велика кількість необхідних інфраструктурних елементів для комфортного та
безпечного перебування осіб з особливими потребами, серед яких безпечні та зручні пандуси на сходах, ліфти для
руху між поверхами, схеми евакуації з будівлі продублювалі тактильними позначками для слабобачущих людей,
санвузли закладу оснащенні спеціальними поручнями з урахуванням потреб усіх можливих відвідувачів (всі аспекти
продемонстровані на відео, а також в процесі онлайн зустрічі з гарантом). Також закладом розроблені Положення
про порядок організації інклюзивного навчання(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_46021146.pdf ) та Положення
про надання державної цільової підтримки та соціального захисту студентам пільгових категорій Державного
університету телекомунікацій (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_97616097.pdf А також наказом від 20.02.19
введено в дію Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у
Державному університеті телекомунікацій http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1846_89231492.pdf Під час акредитації
ОП ЕГ не виявили осіб з явно виділеними особливими потребами,проте не виключає можливості навчання студентів
з особливими потребами, які не бажають розкривати інформацію про свої особливі потреби широкому загалу.

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.

На сайті університету кожний має можливість знайти проєкт Положення про вирішення конфліктних ситуацій та
внести свої пропозиції (http://www.dut.edu.ua/ua/2067-polozhennya-dlya-obgovorennya-sistema-zabezpechennya--
yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti) У спілкуванні з начальником відділу з питань соціальних і навчальних
проблем студентів ЕГ виявила, що здобувачі звертаються до відділу на періодичній основі, проте всі питання
залишаються врегульованими. За словами здобувачів вищої освіти різних курсів конфліктні ситуації не траплялися,
проте вони ознайомлені з процедурами їх вирішення. Конфіденційність під час вирішення конфліктних ситуацій
забезпечується згідно з законодавчо-нормативною базою. Окрім того, кожен студент може надати звернення до
адміністрації закладу, порадитися зі студентським самоврядуванням та кураторами, використати анонімні скриньки
довіри, за словами членів студентського самоврядування, студентів та НПП. Представники адміністрації закладу
зазначили механізм вирішення конфліктних ситуацій зі збереженням конфіденційності шляхом особистих
зустрічей між учасниками конфлікту та комісією, яка може бути створена для вирішення конфлікту ,співбесіди з
кожним учасником або свідком конфліктних ситуацій проводяться індивідуально. За словами начальника відділу з
питань соціальних і навчальних проблем студентів будь-які питання вирішувались локально, навіть без залучення
директорів.
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Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

В якості сильних сторін необхідно відзначити потужну матеріально-технічну базу Університету, обладнані аудиторії
та спеціалізовані лабораторії, спеціалізоване програмне забезпечення, придбане закладом вищої освіти для
забезпечення необхідного рівня знань у сфері застосування ІТ-технологій в економіці та бізнесі. 90% відсотків
аудиторій оснащені проекторами або інтерактивними дошками. Вся інфраструктура використовується в освітньому
процесі. Окремої уваги заслуговує інфраструктура закладу, яка орієнтована на комфорте та безпечне перебування в
закладі учасників освітнього процесу. ЕГ виявила, що адміністрація закладу приділяє значну увагу особам з
особливими потребами - інфраструктурні елементи створенні таким чином, щоб кожна людина відчувала себе
повноцінним учасником освітнього простору та мала безпечні умови навчання. Щодо безпеки, то їй приділяється
велика увага, особливо у гуртожитку. За безпеку життєдіяльності відповідають велика кількість систем. Не менш
важливим є те, що в закладі існує процедура вирішення конфліктних ситуацій, і студенти добре поінформовані з
приводу вирішення конфліктів. За даною програмою таких ситуацій не виникало, як було зазначено різними
представниками на фокус-групах.

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

Під час акредитації було виявлено низький рівень зацікавленості використання корпоративної пошти серед
працівників закладу. Рекомендуємо провести заходи з популяризації корпоративної пошти серед працівників
університету. Під час входу на сайт головна сторінка автоматично відображає інформацію російською мовою, проте
сайт закладу цілковито дубльований українською та англійськими мовами. Потрібні зміни у налаштуванні.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Вся інфраструктура закладу є доступною і безкоштовною для всіх учасників освітнього процесу. Потужна
матеріально-технічна база для навчання та дозвілля розвивається через партнерства з компаніями галузі, які
підтримують програму також через навчання / консультативну підтримку. Позитивними є використання в
освітньому процесі наступних лабораторій: соціально-економічних досліджень, лабораторія Google-аналітики,
мультиспектральний бізнес-тренажер ІТ-менеджера; лабораторія штучного інтелекту. Кожна лабораторія є
оснащено сучасною комп’ютерною технікою, а 90% навчальних аудиторій забезпечені мультимедійними
проекторами або інтерактивними дошками. В закладі використовуються навчальні варіанти ліцензованого
програмного забезпечення, а саме 1С 8.3, BAS ERP, ОСА та інші. Викладачі продемонстрували, яким чином вони
використовують програми в освітньому процесі. Розвинута та безпечна інфраструктура створена з урахуванням
інтересів осіб з особливими потребами для забезпечення комфортного перебування та отримання якісної освіти.
Існують елементи протипожежної системи, створені з урахування потреб слабобачущих осіб; пандуси і ліфти,
спеціально обладнанні вбиральні, система пропуску в гуртожитку, що унеможливлює проникнення сторонніх осіб до
приміщень, створюють умови для комфортного та безпечного перебування всіх учасників освітнього процесу в
закладі. Крім усього зазначеного, в закладі присутній нещодавно збудований та технічно обладнаний вільний
простір “Студентський центр ”, де студенти можуть збиратися в позанавчальний час, організовувати та проводити
різноманітні заходи, комунікувати. ЕГ прийшла висновку, що матеріально технічне оснащення за програмою є
взірцевим, тому що враховані особливості різних соціальних груп, зроблений акцент на комфорте та безпечне
перебування стейкхолдерів, використання сучасного обладнання та спеціалізованих лабораторій, професійного
програмного забезпечення для проведення занять з економічних дисциплін. Високий рівень оснащеності
ліцензійним програмним забезпеченням дозволяє викладачам формувати висококваліфікованих спеціалістів, які
мають конкурентні переваги на ринку праці.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

ЗВО регламентує процедури постійної розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх
програм відповідно до Положення про освітні програми у Державному університеті телекомунікацій, затвердженого
на засіданні Вченої ради від 25.05.2020 р. протокол №18 http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_31361833.pdf та
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти Державного університету телекомунікацій (розділ
5), http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_28574679.pdf . Вважаємо, що це забезпечує уніфікований підхід до
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забезпечення контролю якості за практичною реалізацією процедур, а також до реалізації механізму постійного їх
вдосконалення). Розроблення освітніх програм для кожного освітнього ступеня та спеціальності здійснюється
проектними групами, до складу яких входять провідні науково-педагогічні працівники із залученням різних груп
стейкхолдерів. Інформація щодо гарантів та проєктних груп знаходиться на офіційному сайті закладу
http://www.dut.edu.ua/ua/1348-proektni-grupi-z-rozrobki-osvitnih-program-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--
yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti В свою чергу, ОП затверджуються рішенням Вченої ради ЗВО та вводяться
в дію наказом ректора ЗВО. З метою забезпечення розвитку ЗВО на ректоратах періодично розглядаються питання
щодо запровадження освітньої діяльності за новими ОП. Відповідно до рішення ректорату видається наказ, в якому
затверджуються робочі та проєктні групи, відповідальні за підготовку та розробку необхідних матеріалів. Гарант
освітньої програми та члени проєктної групи здійснюють моніторинг провадження освітньої діяльності за
відповідною ОП та залучають стейкхолдерів до її покращення. Так, зокрема за рекомендацією Юлії Марченко,
директора ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп» було запропоновано перенесення дисципліни “Формування
бізнес-моделі підприємства” з переліку вибіркових дисциплін в перелік обов’язкових дисциплін. В рамках
проходження виробничої практики Юлією Марченко, директором ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп»
було запропоновано в проходження додаткового тестування (по завершенні тестування видається сертифікат що
відображає здобуті навички під час проходження практики). Сертифікат компаній-партнерів надає право
випускникам на отримання першого високооплачуваного робочого місця, що було зазначено на різних фокус-
групах. http://www.dut.edu.ua/ua/342-zagalna-informaciya-kafedra-ekonomiki За пропозицією самих викладачів, з
метою формування в студентів навичок публічного виступу англійською мовою було запропоновано організувати
процес англомовного викладання наступних дисциплін: обов’язкова дисципліна - “Глобальні виклики та
інформаційна політика України”; декілька вибіркових дисциплін. Один з роботодавців, режисер телеканалу
«Прямий», запропонував як вибіркову дисципліну “Журналістика” з її презентацією.

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.

В ЗВО використовується студентоцентрований підхід до навчання, що передбачає обов’язкове залучення до процесу
перегляду ОП здобувачів вищої освіти, що регламентовано «Положенням про студентське самоврядування»
http://www.dut.edu.ua/ua/933-polozhennya-pro-studentske-samovryaduvannya-studentska-rada . Адміністрація ЗВО на
постійній основі здійснює зустрічі з Студентською Радою, в процесі яких заслуховуються пропозиції студентів щодо
удосконалення освітнього процесу та поліпшення соціального статусу студентів http://www.dut.edu.ua/ua/348-
robota-iz-studentami-kafedra-ekonomiki . Також варто відзначити про те, що представники Студентської Ради є
членами Вченої ради університету та входять до складу: Координаційної ради з питань якості освіти та Комісії з
питань академічної доброчесності ЗВО http://www.dut.edu.ua/ua/179-sklad-vchenoi-radi-vchena-rada В університеті
періодично проводяться анкетування та опинування студентів з метою моніторингу різних аспектів діяльності
закладу, з результатими деяких з ниж можна ознайомитися за посиланням: http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-
opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti Здобувачі вищої освіти
можуть надавати свої пропозиції через сайт кафедри та анкету, яка розміщена. Всі пропозиції, за словами гаранта,
розглядаються на засіданнях кафедри, та виносяться певні рішення, доводяться до відома здобувачів
http://www.dut.edu.ua/ua/1699-pidgotovka-magistriv-kafedra-ekonomiki-pidpriemstv-ta-socialnih-tehnologiy Окрім
того, здобувачі тісно співпрацюють з гарантом освітньої програми і завжди можуть впливати на реалізацію
освітнього процесу. В ході співбесіди ЕГ з студентським самоврядуванням було визначено, що вони розуміються на
процедурах перегляду та затвердження ОП. Студентство також є обізнаним щодо періодичності проведення засідань
вчених рад ЗВО. Студентське самоврядування також має вільну можливість подачі пропозицій щодо свого бачення
процедур реалізації освітніх програм. Здобувачі вищої освіти підтвердили свою можливість комунікації з гарантом
ОП, в тому числі шляхом заповнення анкети розміщеної за наступним посиланням: http://www.dut.edu.ua/ua/1699-
pidgotovka-magistriv-kafedra-ekonomiki-pidpriemstv-ta-socialnih-tehnologiy , а також через групу в Телеграмі.

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

В результаті проведеної зустрічі ЕГ з представниками ЗВО та працедавцями було підтверджено, що на періодичній
основі триває процес залучає останніх до процедури перегляду змісту ОП (приймають участь в обговоренні ОП,
пропонують своє бачення). Особливо в частині актуалізації змісту окремих дисциплін, вдосконаленні
інформаційного, матеріального та технічного забезпечення ОП. Планується участь у рецензуванні випускових
кваліфікаційних робіт, атестації, забезпеченні та проведенні занять, майстер-класів. Роботодавці зазначили про
подальше удосконалення форм взаємодії зі здобувачами в процесі проходження ними практики. В процесі
перегляду змісту ОП 2020 р. з урахуванням пропозицій працедавців було реалізовано зміни до наповнення окремих
тем, а також запропоновано застосування різних програмних продуктів для викладання окремих дисципін: 1С:
Підприємство 8.3 та BAS ERP; з НП було виключено дві дисципліни (транснаціональні корпорації та протидія
маніпулятивним технологіям), що за змістом своїм не були пов’язані з предметним базисом ОП
http://www.dut.edu.ua/ua/344-navchalni-disciplini-kafedra-ekonomiki. Роботодавці також сприяють підвищенню
кваліфікації викладачів, про що вже зазначалось.
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4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

В результаті проведеної зустрічі ЕГ з представниками ЗВО, а також вивчення матеріалів з самооцінювання, було
визначено, що з боку ЗВО сформовано чітко окреслену систему збору інформації відносно кар’єрного розвитку та
майбутнього працевлаштування випускників за даною ОП. Дану задачу реалізує кафедра та ННІ менеджменту та
підприємництва, що забезпечує процедуру контролю та підведення підсумків успішного працевлаштування
випускників ОП; формується зведений статистичний супровід, який досліджується та обговорюється на засіданнях
Вченої ради інституту. Також на сайті ЗВО у частині «Працевлаштування» у підрозділі «Вакансії»
http://www.dut.edu.ua/ua/news/1/category/663 розміщено оперативну інформацію щодо доступних вакансій для
подальшого працевлаштування на ринку праці. У зв’язку з відсутністю випускників за даною ОП (у 2020-2021
навчальному році готується перший випуск), практики збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху
та траєкторій працевлаштування випускників ОП немає. Для покращення працевлаштування та побудови траєкторії
кар’єрного шляху здобувачів ОП розробляється анкета, за допомогою якої планується вивчати їх індивідуальні
можливості, побажання та мотивацію до професійної діяльності під час навчання і, таким чином, формувати базу
даних.

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

На постійній основі, з метою покращення ОП здійснюється анкетування здобувачів вищої освіти за певними
аспектами http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoiosviti-
ta-osvitnoi-diyalnosti , http://www.dut.edu.ua/uploads/p_519_17253585.pdf, яке проводиться відділом моніторингу
якості освіти, ліцензування та акредитації. До анкети включені питання стосовно якості освіти, а саме якість вищої
освіти в цілому, характеристика критеріїв оцінювання знань викладачами, об’єктивність оцінювання викладачами
рівня знань та вмінь під час проведення різних форм контролю; задоволеність рівнем організації та проведення
практики, лекцій, практичних занять; методів викладання, які для студентів є найважливішими. Зараз в закладі
проводиться опитування щодо ефективності застосування дистанційних технологій в освітньому процесі
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-9-9009-uvaga-provoditsya-anonimne-anketuvannya-ta-prosimo-vas-dati-vidpovidi-na-
nastupni-pitannya В ході зустрічі ЕГ з представниками ЗВО, стало відомо, що окрема увага приділяється питанням
стосовно організації освітнього процесу, а саме: доступність інформаційних ресурсів, розклад занять, робота
підрозділів університету, прояви корупції, дискримінації та сексуальних домагань. Вибірковий моніторинг
задоволеності здобувачами вищої освіти ОП виявив достатній рівень їхньої задоволеності у контексті освітніх
компонентів http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-
osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti . За результатами відгуків роботодавців та випускників не було виявлено істотних
недоліків в ОП та/або освітній діяльності, а всі пропозиції надаються одразу гаранту освітньої програми.

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

Оскільки акредитація є первинною, рекомендації зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які беруться до
уваги під час удосконалення ОП, відсутні. Разом з тим, в ЗВО вже має місце практика проходження акредитації
інших ОП. Рекомендації від експертної групи, ГЕР та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти,
що стосуються діяльності в цілому по Університету, враховуються http://www.dut.edu.ua/ua/420-sistema-
zovnishnogo-zabezpechennya-yakosti-osvitnoi-diyalnosti-zakladiv-vischoi-osviti-ta-yakosti-vischoi-osviti-sistema-
zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti. Серед зауважень та пропозицій, що не було враховано для
удосконалення діяльності в цілому по Університету та під час удосконалення цієї ОП наступні: відсутня практика
використання академічної мобільності; варто більше уваги звернути на проходження міжнародного стажування
викладачами з метою вивчення досвіду країн ЄС у сфері ОП; практика укладання усіх контрактів з НПП терміном
на один рік, яка існує у ЗВО, створює додаткові бюрократичні процедури для викладачів (час, який викладач
витрачає на оформлення документів, можна було б використати на підготовку до нового навчального року)
http://www.dut.edu.ua/ru/1347-akreditaciya-osvitnih-program-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-
osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti , http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1347_35443617.pdf ,
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1347_51246999.pdf , http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1347_79232777.pdf .

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

Проведені ЕГ онлайн зустрічі зі здобувачами ОП, академічним персоналом, представниками окремих структурних
підрозділів підтвердила наявність сформованої культури якості всіма учасниками освітнього процесу, яка
проявляється у відповідальності, взаємній корпоративній підтримці, організованості, командній роботі та
принципах взаємоповаги. В закладі існує практика опитування
роботодавців:http://www.dut.edu.ua/uploads/p_519_73725130.pdf Серед підрозділів, що відповідають за за
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здійснення процесів та процедур внутрішнього забезпечення якості освіти в ході проведення експертизи було
відмічено наступні: Центр менеджменту та моніторингу якості; Навчально-методичний центр, Центр міжнародної
академічної мобільності, Центру новітніх технологій.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

ЗВО дотримується визначених процедур розроблення, моніторингу та перегляду складових ОП всіма учасниками
освітнього процесу. Має місце врахування з боку ЗВО інтересів усіх зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів ОП.
Налагодженими є партнерські відносини з роботодавцями, студентським самоврядуванням, що сприяють
оновленню цілей та змісту ОПП відповідно до галузевих та регіональних запитів. Має місце оперативне реагування з
боку ЗВО на виявлені акредитаційними комісіями та експертними групами в процесі експертування суміжних ОП
недоліків та зауважень. В закладі навяна культура забезпечення якості вищої освіти, про що неодноразово було
зазначено на різних фокус-групах.

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

ЕГ рекомендовано удосконалити механізм моніторингу забезпечення якості вищої освіти на ОП “Економіка
підприємств ІТ-бізнесу” через удосконалення опитування здобувачів вищої даної програми на систематичній основі.
На сьогодні в Університеті існує практика опитування здобувачів щодо якості викладання, зараз проходить
опитування щодо ефективності застосування дистанційних технологій в освітньому процесі. Доцільним було б
проведення спільних заходів всіх зацікавлених сторін з приводу подальшого стратегічного розвитку програми та
висвітленням на сайті університету. ЕГ також прийшла до висновків, що здобувачі програми не надавали вагомих
пропозицій з приводу покращення освітньої програми і її реалізації. Рекомендується: здійснювати систематичні
заходи щодо популяризації серед студентів думки про важливість їх пропозицій, що направлено на покращення ОП
та її подальшої реалізації.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Університет дотримується окреслених підходів до розробки та подальшого моніторингу ОП з боку усіх учасників.
Керівництво ЗВО зважає на інтереси стейкхолдерів. Характеризуються збалансованістю взаємини між студентами та
працедавцями. ЗВО оперативно реагує на усунення недоліків, що було виявлено в процесі експертиз суміжних ОП. В
ЗВО забезпечено належний рівень культурни якості вищої освіти. В цей же час, варто відзначити необхідність
удосконаленні механізму моніторингу якості освіти за даною програмою. Слід запровадити систематичне
опитування студентів, в тому числі й з приводу подальшого стратегічного розвитку ОП та співпраці з випускниками.
Проте зазначені слабкі сторони не є суттєвими у зв’язку з тим, що ЗВО вже працює в напрямку усунення зазначених
недоліків. А також, зазначені недоліки не знижують якість освіти за даною програмою.

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.

Під час акредитації був перевірений рівень прозорості, зрозумілості та ознайомленості з процедурами, що
регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу. Був виявлений високий рівень освіченості
студентів, науково педагогічного персоналу та інших стейкхолдерів щодо документів та положень стосовно
організації освітнього процесу. Кожна з груп, з якими були проведені зустрічі, часто посилались на сайт Державного
університету телекомунікацій (http://www.dut.edu.ua/ua/) . На прохання підказати ЕГ, де можна знайти певні
документи, стейкхолдери швидко та чітко орієнтували експертів, що свідчить про високий рівень обізнаності,
постійне користування сайтом Університету та зацікавленість студентів і працівників у постійному оновленні
інформації. Здобувачі освіти різних курсів зауважили, що під час вступної кампанії спиралися на детальну
інформації про університет, вартість навчання, правила прийому та інші аспекти, які легко можна знайти на сайті
Університету в розділі Вступнику (http://www.dut.edu.ua/ua/3-vstupniku). Сайт університету є зручним та достатньо
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наповненим, у спеціальних підрозділах будь-хто може знайти необхідну інформацію. Так у розділі навчання
(http://www.dut.edu.ua/ua/4-navchannya) кожен має можливість ознайомитися з особливостями навчального
процесу, перевірити свій розклад, який постійно оновлюється, перейти на платформу MOODLE, ознайомитися з
вибірковими дисциплінами (http://www.dut.edu.ua/ua/2080-katalog-osvitnih-komponentiv-vilnogo-viboru-studentami-
navchannya ), дізнатися про нормативну базу закладу, конференції, семінари, олімпіади та сертифіковані курси,
перспективи працевлаштування. Окрім цього, кожен відвідувач сайту має можливість ознайомитися з досить довгим
переліком нормативних документів, які стосуються освітнього процесу та соціальних взаємовідносин, що
регламентуються ЗВО через певні положення (http://www.dut.edu.ua/ua/447-polozhennya-normativni-dokumenti) ЕГ
було виявлено тенденцію до оприлюднення різноманітної інформації щодо життєдіяльності університету,
наприклад інформація про проходження акредитацій (http://www.dut.edu.ua/ua/2092-akreditaciya-osvitnih-program-
u-2021-roci-akreditaciya-osvitnih-program ) та системаичне оновлення розділів, особливо таких, як новин,
фотогалерея і діяльності студентського самоврядування. З новин всі учасники можуть отримати інформацію про
зустрічі з роботодавцями, представниками бізнесу. На сайті університету, присутня якісна та зручна для пошуку і
розуміння інформація, яка постійно оновлюється, практично кожен структурний елемент має в собі підрозділи або
посилання на додаткову інформації або нормативний документ.

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.

Під час зустрічей здобувачі вищої освіти, роботодавці та інші участники повідомили про постійний зв'язок з
гарантом стосовно забезпечення якості освіти на програмі. Періодично проводиться опитування та анкетування, як
на паперових носіях, так і за допомогою гугл форми. Освітні програми постійно надаються роботодавцям з метою їх
покращення та оновлення. В той же час на сайті Університету можна ознайомитися з проєктом освітньої програми
та надати пропозиції http://www.dut.edu.ua/ua/1702-publichne-obgovorennya-osvitno-profesiynih-program-kafedra-
ekonomiki а також всіма ОПП: http://www.dut.edu.ua/ua/1699-pidgotovka-magistriv-kafedra-ekonomiki-pidpriemstv-ta-
socialnih-tehnologiy Тут же надано анкету для надання пропозицій різними стейкхолдерами протягом року:
http://www.dut.edu.ua/ua/1699-pidgotovka-magistriv-kafedra-ekonomiki-pidpriemstv-ta-socialnih-tehnologiy Кожен
здобувач вищої освіти може повідомити про бажання покращити освітню програму не тільки через заповнення
анкети, надання пропозицій через органи студентського самоврядування (про що вони зазначили), але й через
кураторів академічних груп, скриньки довіри, декана. Також є розділ на сайті закладу для обговерення інших
документів: http://www.dut.edu.ua/ua/2067-polozhennya-dlya-obgovorennya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-
osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti Зокрема зараз, відбувається обговорення Положення про розробку, запровадження,
моніторинг, оновлення, модернізацію та закриття освітніх програм у Державному університеті телекомунікацій
(http://www.dut.edu.ua/ua/2067-polozhennya-dlya-obgovorennya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-
osvitnoi-diyalnosti).

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.

Адміністрація закладу ретельно слідкує за своєчасним оновленням інформації на сайті університету, це легко
прослідкувати в деяких розділах сайту а саме: http://www.dut.edu.ua/ua/news/1/category/9 - новини, де кожнанова
публікація датована, є корисною здобувачам для професійного розвитку;
http://www.dut.edu.ua/ua/galleries/1/category/552- фотогалерея; http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-
vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti ;результати опитування;
http://www.dut.edu.ua/ua/4-navchannya -навчання, а саме в розділах олімпіади і конференції,та розклад занять Під
час зустрічі з представниками студентського самоврядування, ЕГ було виявлено, що студентська рада долучається до
постійного оновлення та наповнення сайту університету. Також вони повідомили про періодичне оновлення
інформації на сайті, особливо в розділах новини, фотогалереї та постійно додаються та поновлюються збірники тез
студентських конференцій. Всі освітні програми та відповідні навчальні програми з рецензіями розміщені на сайті
кафедри. Саме це, на думку самих здобувачів, є позитивною практикою, що абсолютно всю інформацію можна
знайти на сайті, і надати анонімно пропозиції, або з ідентифікацією http://www.dut.edu.ua/ua/1699-pidgotovka-
magistriv-kafedra-ekonomiki-pidpriemstv-ta-socialnih-tehnologiy

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Високий рівень прозорості та публічності ЗВО великою мірою забезпечує ґрунтовно наповнений сайт університету,
де знаходяться у відкритому доступі всі необхідні документи, положення, інструкції, правила вступу, якими
регламентована діяльність університету та викладена вся інформація для підтримки ОПП. Стейкхолдери мають
можливість ознайомитися з усіма аспектами освітнього процесу та соціальних відносин в університеті за допомогою
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сайту університету. Окрім цього, на сайті знаходяться оприлюднені результати опитувань, їх аналіз, що свідчить про
зацікавленість закладу в цілковитій прозорості своєї діяльності та зацікавленості у постійному покращенні якості
ОПП. Також університет надає вільний доступ до наукових праць у бібліотеці. Під час зустрічей ЕГ виявила значний
рівень обізнаності працівників та здобувачів вищої освіти стосовно нормативної базі, освітнього процесу, що вказує
на активне користування сайтом університету. Постійне оновлення інформації та підтримка ключової інформації в
актуальному стані свідчить про орієнтованість ЗВО на цілковиту прозорість та публічність, студентоцентрований
підхід.

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

Не виявлено

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Проаналізовані аспекти в повній мірі відповідають вимогам критерію, а високий рівень обізнаності стейкхолдерів
щодо діяльності закладу в межах ОП є взірцевим. Так як інформація надана в повному обсязі кожен з учасників ОП
має вільний та зручний доступ, до результатів опитування, нормативної бази, проєкту ОПП, всіх освітніх програм,
навчальних планів, навчальних матеріалів. Все розміщено у зручному форматі. Весь рік кафедра приймає різні
пропозиції, в тому числі через сайт, обговорює на засіданнях кафедри. У вільному доступі знаходяться проєкти
рішень та положень, освітні програми, кожний учасник освітнього процесу має можливість ознайомитися з ними та
надати свої пропозиції щодо покращення освітнього процесу, програм і різних аспектів її реалізації. Позитивною
практикою є наявна стрічка новин, які є виключно студентоцентрованими і допомагають орієнтуватися у заходах,
які проводяться в Університеті. Структура сайту, в тому числі кафедр, говорить про практичну цінність,
інформативність та зручність.

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.

Експертна група розглянула освітню програму “Економіка підприємств ІТ бізнесу” за спеціальністю 051
«Економіка» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та дослідила особливості її реалізації в Державному
університеті телекомунікацій. Варто відмітити, що менеджмент Університету, гарант ОПП, НПП, більшість
адміністративних працівників сприяли акредитації, оперативно надавали всю необхідну інформацію, документи.
Документи, які були потрібні для обґрунтування висновків щодо відповідності критеріям якості, були надані
гарантом і розглянуті експертною групою. Під час онлайн-зустрічей з різними представниками та учасниками
освітнього процесу експертна група отримала багато інформації, яка дозволила більш глибоко вивчити особливості
реалізації програми, познайомитись із внутрішньою системою забезпечення якості освіти в Університеті,
моніторингом якості реалізації програми, професійним рівнем НПП, можливостями професійного розвитку та
інтернаціоналізації діяльності Університету. Всі заплановані зустрічі відбулися. Варто зазначити, що вони
проходили в робочій доброзичливій атмосфері. Експертна група позначила позитивні сторони і практики освітньої
програми. Разом з тим, надала рекомендації консультативного характеру щодо її удосконалення. Потрібно
зазначити, що в цілому Державний університет телекомунікацій здатний до забезпечення якості освіти та надання
послуг здобувачам. Університет має потенціал для розвитку ОПП, в тому числі у напрямі відкриття програми
англійською мовою, а врахування зауважень та рекомендацій експертів сприятиме покращенню внутрішньої
системи забезпечення якості освіти.
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V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

A

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність A

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

Миколенко Олена Петрівна

Члени експертної групи
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Павлов Костянтин Володимирович

Клименко Костянтин Віталійович
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