
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Державний університет телекомунікацій

Освітня програма 50899 Управління інформаційно-комунікаційною 
діяльністю

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
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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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 82

Повна назва ЗВО Державний університет телекомунікацій

Ідентифікаційний код ЗВО 38855349

ПІБ керівника ЗВО Толубко Володимир Борисович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.dut.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/82

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 50899

Назва ОП Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, кафедра 
документознавства та інформаційної діяльності

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

кафедра менеджменту, кафедра маркетингу, кафедра комп’ютерних наук, 
кафедра управління інформаційною та кібернетичною безпекою, 
кафедра української мови

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

03110 Україна м. Київ, вулиця Солом’янська буд. 7

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

Професіонали в галузі інформації та інформаційної аналітики (код: 
2433.2 за ДК 003:2010), викладач закладу вищої освіти (2310.2 за ДК 003: 
2010)

Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 145637

ПІБ гаранта ОП Дубовик Наталія Анатоліївна

Посада гаранта ОП Доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

dubovyk26121977@gmail.com

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-656-67-57

Додатковий телефон гаранта ОП +38(097)-336-28-56
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 5 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю – ключовий складник інформаційного суспільства. Якісна 
підготовка здобувачів вищої освіти зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в умовах 
сьогодення є важливим завданням для розбудови цифрової України.
2016 року прийнято рішення про ліцензування спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 
першого (бакалаврського) рівня (наказ МОН України № 1408 від 05.08.2016), а 2019 року – рішення про 
ліцензування другого (магістерського) рівня (наказ МОН України № 1020-л від 26.12.2019).
ОП другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 
вперше була затверджена на засіданні Вченої ради Державного університету телекомунікацій, протокол № 10 від 
02.12.2019.
ОП враховує місію та ціль розвитку Державного університету телекомунікацій як члена Міжнародного союзу 
електрозв’язку – готує професіоналів інформаційно-комунікаційної галузі.
ОП розроблена на основі стандарту вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
24.05.2019 № 728, згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», 
Національної рамки кваліфікацій.
Характерними особливостями ОП є те, що навчання має проблемно-орієнтований характер, скероване на 
саморозвиток здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, здатних вчасно й коректно послуговуватися 
сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, продуктами й послугами під час прийняття 
управлінських рішень; організовувати ефективну інформаційну взаємодію між фахівцями завдяки забезпеченому 
доступу до національних та світових інформаційних ресурсів. 
ОП розроблена проектною групою відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 (у редакції постанов Кабінету Міністрів № 347 від 
10.05.2018 та № 180 від 03.03.2020) з урахуванням сучасних вимог ринку праці, особливостей реалізації державної 
програми у сфері інформації, комунікації та інформаційної політики в Україні.
Гарант програми � Дубовик Наталія Анатоліївна, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності 
Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій, 
кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки, доцент кафедри 
соціальних технологій.
Рецензенти програми:
О. В. Бажан – директор Центрального державного архіву громадських об’єднань України;
к.і.н. О. Я. Гаранін – директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства;
Л. Ф. Цукрук – директор ТОВ «УкрЗІЗпостач».
Відгуки рецензентів позитивні.
ОПП розглянуто й затверджено на засіданні Вченої ради Державного університету телекомунікацій (протокол № 10 
від 02.12.2019) та введено в дію з 01.09.2020 наказом ректора № 545 від 02.12.2019.
На основі ОП розроблено навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2021 - 2022 8 8 0

2 курс 2020 - 2021 10 10 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 2734 Документознавство та інформаційна діяльність
3405 Інформаційна аналітика та зв'язки з громадськістю

другий (магістерський) рівень 46874 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
50899 Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю
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третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 16518 7032

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

16518 7032

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП_ІБАС_2019.pdf KuoKrj45/qlLFRC3a6C7i94EWjYILtFD2+6vQ5qSwdo=

Освітня програма ОПП_ІБАС_2021(оновлена).pdf EVYf4gEoV8iy/f8TV8bSZV3NsREf8iGSMG78Ui7cw6Q=

Навчальний план за ОП НП_доОП_2019.pdf vwp52OVSkChPqnwz6500BXdsO3i1lF0pOSwBhkmpBbM
=

Навчальний план за ОП НП_до ОП_21.pdf 1rWEI2dOriJ4Z1U79zrcHLpagJlrs8AbZnPIqI8N28Y=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

1_Рецензия_УНДІАСД_2019.pdf vU7KGdMXFwkujDwCzm3ZgYHN47pYmKJwdkPsjfuXSg
g=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

2_Рецензия_ЦДАГО_2019.pdf 6SWUA2IU8ug2mJmgecess92QHl9/hQ2NeoY7MOJ0kB
E=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

3_Рецензія_УкрЗіЗ_2019.pdf 406xpTp/pNGxcDEBH9CleArJR36be2rsd0iQ1QVUvII=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

1_Рецензия_УНДІАСД_2020.pdf h2h79GJfjomrUxVpXeKKMEPI1F/l3q5MGV0BcvJ983M
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

2_Рецензия_ЦДАГО_2020.pdf lKGuhldDEAMkZeR1AMM51SCuVUvfYUIfcbMOF/sRaw
g=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Мета освітньої програми – підготовка магістра, який володіє знаннями, уміннями й навичками для управління 
інформаційно-комунікаційною інфраструктурою; вчасно й доречно використовує широкі масиви задокументованої 
інформації; керує інформаційним супроводом модернізації промисловості, зокрема ІТ-галузі й телекомунікаційної 
сфери; упроваджує сучасні інформаційні практики в роботу установ різних форм власності.
Особливість ОП полягає в підготовці висококваліфікованого інформаційного фахівця керівного складу, здатного 
адаптуватися до стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, який володіє знаннями, уміннями, 
навичками створення, поширення, акумулювання, архівування, доступу до інформації та знань у будь-яких 
форматах як підґрунтя науково-технічного, виробничого та економічного зростання країни.
Принциповою властивістю ОП є підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці в результаті 
збільшення практичної складової навчання, занурення в реальне середовище майбутньої професійної діяльності 
шляхом організації практик на фірмах-партнерах, із можливістю подальшого працевлаштування магістрів освітньої 
програми.
Змістовна унікальність програми полягає в тому, що її зміст, з одного боку, сформований на основі аналізу наявних 
споріднених вітчизняних і зарубіжних освітніх програм, а з іншого – віддзеркалює власне бачення Державного 
університету телекомунікацій щодо сутності та особливостей сучасної управлінської інформаційно-комунікаційної 
діяльності.
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

«Стратегія розвитку Державного університету на період 2020-2025 рр.» 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_11377077.pdf визначає створення середовища єдності науки і освіти з метою 
формування національно свідомої, чесної, творчої, професійної особистості на основі залучення роботодавців до 
освітнього процесу шляхом: опитування http://www.dut.edu.ua/ua/748-vidguki-robotodavciv-kafedra-
dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti, проведення занять http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-558-8750-
suchasni-tehnologii-distanciynogo-navchannya-na-kafedri-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti_kafedra-
dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti; сертифікації здобувачів http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-558-5258-
elektronniy-dokumentoobig-neobhidnist-sogodennya, формування студентоорієнтованих навчальних планів з 
урахуванням змін в інформаційно-комунікаційній галузі та появою новітніх наукових технологій; опитувань 
студентів щодо уведення нових (відмови від наявних) курсів та оцінки якості викладання дисциплін викладачами 
http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya 
 Опитування проводилося під час звіту магістрів (протокол засідання кафедри документознавства та інформаційної 
діяльності № 9 від 14.04.2021).

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Інтереси та пропозиції різних груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) були враховані під час формулювання 
цілей та програмних результатів навчання ОП таким чином: 
- здобувачі вищої освіти: беруть участь у процедурах забезпечення якості через членство в органах студентського 
самоврядування, у Координаційній раді з оцінки якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, у складі Вченої 
Ради ДУТ. 
Під час регулярних зустрічей із ректором голови студентських рад  висловлювали інтереси здобувачів вищої освіти, 
які в подальшому були враховані та сформовані у вигляді цілей програми й мають своє відображення в програмних 
результатах, а саме: розвиток фахової компетентності, пов’язаної зі знанням і практичним застосуванням сучасного 
інструментарію прийняття управлінських рішень в інформаційно-комунікаційної діяльності. Для вдосконалення 
змістового наповнення дисциплін ОП проводилося опитування серед студентів щодо рівня задоволення чинною 
освітньою програмою та організацією навчального процесу й були розглянуті пропозиції щодо покращення якості 
освіти, які після аналізу та обговорень були включені до оновленої редакції ОП http://www.dut.edu.ua/ua/1757-
publichne-obgovorennya-osvitno-profesiynih-program

- роботодавці

представники роботодавців брали участь у зовнішній експертизі освітньої програми на етапах її затвердження. 
Рецензентами освітньої програми з числа роботодавців були: Український науково-дослідний інститут архівної 
справи та документознавства; Центральний державний архів громадських об’єднань України; Товариство з 
обмеженою відповідальністю «УкрЗІЗпостач» http://www.dut.edu.ua/ua/1735-osvitno-profesiyni-programi-kafedra-
dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti

- академічна спільнота

шляхом обговорення переліку й змісту дисциплін на науково-методичному семінарі Навчально-наукового  
інституту менеджменту та підприємництва (далі - ННІМП) запропоновано додати освітні компоненти  «Системи 
спеціальної документації» та «Консолідована інформація» до блоку вибіркових дисциплін, що було враховано й 
включено до ОПП на засіданні групи забезпечення спеціальності (протокол № 3 від 30.10.2019)

- інші стейкхолдери

кафедра активно співпрацює з представниками роботодавців у сфері інформаційно-комунікаційної діяльності, де 
зможуть працювати випускники ОП, стосовно змістовного наповнення навчальних програм освітніх компонент, 
запрошуючи їх на зустрічі зі студентами http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-558-9153-perevirka-znan-na-virobnichiy-
praktici_kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti; залучаючи до  проведення різних видів практик 
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-558-9208-undiasd-%E2%80%92-baza-praktiki-stavka-ta-perspektivi_kafedra-
dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti Викладачі регулярно беруть участь у наукових конференціях, 
вебінарах, онлайн-курсах, круглих столах, стажуваннях, що сприяє запровадженню інноваційного досвіду в освітній 
процес і наповненню практичних результатів навчання ОК «Методологія та організація наукових досліджень» (ПРН 
5, ПРН 17), «Антикризові стратегії в PR» (ПРН 1, ПРН 5, ПРН17), «Теорія стратегічних комунікацій»(ПРН1, ПРН 6, 
ПРН17) http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-558-9423-pro-rezultati-mizhnarodnogo-kruglogo-stolu
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-558-8869-problemi-terminologii-suchasniy-stan

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

На підставі проведеного МОН України аналізу розвитку ринку праці в Україні та огляду вакансій ринку праці за 
професійними групами, загальний попит на спеціалістів з інформації до 2025 року зростатиме на 2,0% річних. 
Українське інформаційне суспільство потребує висококваліфікованих управлінців-аналітиків, інформаційних 
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менеджерів, що засвідчує Міністерство цифрової трансформації України (https://thedigital.gov.ua/). Тому ОПП 
втілює в підготовку здобувачів вищої освіти формування фундаментальних базових знань, які є нагальними для 
сучасних умов ринку праці і відображаються в ПРН ОП (ПРН1, ПРН3, ПРН7, ПРН12).
Особливості тенденцій розвитку спеціальності враховані в ОП й передбачені освітніми компонентами програми, 
зокрема: «Документологія», «Автоматизовані інформаційні процеси», «Антикризові стратегії в PR». 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Галузевий контекст в ОПП використовує дані:
- Головного управління статистики в Києві (див. http://www.kyiv.ukrstat.gov.ua/);
- Постанови КМ України «Про затвердження Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості 
населення на період до 2022 року», який запропоновано Міністерством соціальної політики України (див. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/216-2020-%D1%80#Text), де зазначено, про «удосконалення механізму 
формування державного та регіонального замовлення на підготовку фахівців… відповідно до реальних потреб 
економіки та регіональних ринків праці».
Регіональний контекст суттєво впливає на ПРН здобувачів ОПП, оскільки випускники ОПП з Києва та Київської 
області й будуть працевлаштовані в цьому ж регіоні. Процедура проходження переддипломної практики, 
формування тематики кваліфікаційних робіт враховує пріоритети бачення практичної діяльності здобувачів ОПП та 
потенційних роботодавців і стейкхолдерів ОПП, таких як Український науково-дослідний інститут архівної справи 
та документознавства, Центральний державний архів громадських об’єднань України, Центр комп’ютерних 
технологій «ІнфоПлюс», Спеціалізоване комунальне підприємство «Київтелесервіс», Державна науково-педагогічна 
бібліотека України ім. В. Сухомлинського і закріплюється в ПРН7, ПРН9, ПРН10, ПРН13 
http://www.dut.edu.ua/ua/749-partneri-kafedri-kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОПП взято до уваги досвід вітчизняних ЗВО 
України � Національного транспортного університету, Національного авіаційного університету, Національного 
педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Одеського національного політехнічного університету, 
Західноукраїнського національного  університету http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-558-9300-informaciya-ozbroyue-
tehnologii-ednayut-kultura-garmonizue_kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti � та обговорено на 
засіданні групи забезпечення подібні ОПП, які різняться формулюванням цілей та ПРН. Було враховано, що у всіх 
досліджуваних ЗВО звертають увагу на необхідність таких ПРН навчання, як ПРН1 та ПРН10 (протокол № 2 від 
26.09.2019). Враховано досвід й аналогічних іноземних програм, які мають освітньо-професійну орієнтацію у сфері 
інформації та комунікації. Результати аналізу враховано в процесі змістовного наповнення освітніх компонент: 
«Менеджмент організацій», «Теорія стратегічних комунікацій», «Основи міжнародної комунікації» та формуванні 
ПРН: ПРН2, ПРН10. Проаналізувавши дані, зроблено висновок, що вітчизняні програми занадто теоретизують 
підготовку фахівців, а іноземні програми хоч і мають практичну направленість, але не достатньо враховують 
можливості сучасних інформаційних технологій. Особливістю й відмінністю ОП від наявних освітніх програм є її 
спрямованість на підготовку фахівців, що володіють сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Результати навчання, визначені Стандартом вищої освіти (Наказ МОНУ № 728 від 24.05.2019) 
http://www.dut.edu.ua/ua/1735-osvitno-profesiyni-programi-kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti 
досягаються змістом, структурою, логічною послідовністю освітніх компонентів, методами та формами освітнього 
процесу. Освітні компоненти загальної підготовки спрямовані на формування загальних компетентностей 
здобувачів ОПП, освітні компоненти професійної підготовки – на формування спеціальних компетентностей. 
Методи навчання за освітніми компонентами викладач добирає відповідно до змісту компетентностей та ПРН. 
Інтегральна компетентність здобувача ОПП підтверджується результатами переддипломної практики та захистом 
кваліфікаційної (магістерської) роботи.
В ОПП розроблено структурно-логічну схему, матрицю співвідношення програмних компетентностей до освітніх 
компонент, матрицю співвідношення результатів навчання до програмних компетентностей, матрицю 
співвідношення результатів навчання до освітніх компонент. Так, ПРН5 «Здійснювати процедури аналітико-
синтетичного опрацювання наукової та управлінської інформації» та ПРН17 «Володіти культурою мислення, вміти 
узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням, 
зберіганням та використанням» формуються під час вивчення дисциплін циклу професійної та практичної 
підготовки. А вивчення таких освітніх компонент програми, як: «Методологія та організація наукових досліджень», 
«Менеджмент організації» розвиває «soft skills» для досягнення програмних результатів навчання: ПРН2, ПРН5, 
ПРН10, ПРН17, що вимагає стандарт вищої освіти з набуття загальних компетентностей, передбачених додатковими 
вимогами до фахівців інформаційної галузі.
Згідно з навчальним планом здобувач ОПП має можливість набувати вміння й знання на лекціях, семінарських і 
практичних заняттях, через написання реферативних і курсових робіт, підготовці презентацій, отримання 
консультацій, участі в міждисциплінарних проектах, тренінгах, диспутах.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
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Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти з підготовки магістрів за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є 
чинним (наказ МОН України від 24.05.2019 № 728).

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

65

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

25

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОПП відповідає предметній області спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Це 
простежується в об’єкті, цілях, методах, компонентах ОПП. Освітні компоненти «Методологія та організація 
наукових досліджень у галузі», «Автоматизовані інформаційні процеси», «Антикризові стратегії в PR», «Теорія 
стратегічних комунікацій» повністю відповідають об’єкту вивчення освітньої програми (інституції та 
інфраструктура, що забезпечують створення, розповсюдження, акумулювання, зберігання, архівування, доступ до 
інформації та знань у будь-яких форматах; теорії, процеси, технології та стандарти для створення інформаційних 
ресурсів; інформаційно-пошукові системи; просування інформаційних ресурсів в мережі Інтернет). Наступні 
компоненти забезпечують теоретичний зміст предметної області «Методологія та організація наукових досліджень у 
галузі», «Документологія», «Теорія стратегічних комунікацій». Методи, методики й технології, якими повинен 
володіти здобувач для застосування на практиці вивчаються в межах таких освітніх компонент: «Педагогіка, 
психологія і методика викладання у вищій школі», «Автоматизовані інформаційні процеси», «Антикризові стратегії 
в PR». Об’єктами вибіркових компонент освітньої складової ОПП є: теоретичні та прикладні аспекти ефективного 
управління персоналом, оптимізація виробничого менеджменту в організаціях різних сфер діяльності; 
інформаційно-комунікаційні технології; консолідація інформації;
основи міжнародної комунікації; практика прийняття управлінських рішень.
ОП спроєктовано з урахуванням розвитку професійних і творчих здібностей здобувачі вищої освіти, необхідних для 
розв’язання проблемних завдань і вирішення нестандартних ситуацій в інформаційній сфері, формування в них 
соціальної відповідальності за прийняті рішення. 
Освітня програма включає дослідницький (науковий) компонент і передбачає виконання кваліфікаційної роботи з 
актуальних питань інформаційно-документаційної сфери. Усі освітні компоненти спрямовані на
досягнення програмних результатів навчання, що демонструє відповідна матриця (матриця 5). Під час 
переддипломної практики, підготовки кваліфікаційної роботи здобувачі використовують сучасні методи 
інформаційного аналізу, системи обробки даних, збереження й пошуку інформації. За спеціальністю 029 ДУТ готує 
магістрів тільки за даною ОП. 

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Основним інструментом формування індивідуальної освітньої траєкторії (далі - ІОТ) є вибіркові дисципліни, частка 
яких складає 25 кредів ЄКТС від загального обсягу ОП – 90 кредитів. В основі ІОТ � індивідуальний вибір кожного 
здобувача, що передбачено Положенням про організацію освітнього процесу в ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf, Положенням про формування індивідуальних освітніх 
траєкторій здобувачів вищої освіти у Державному університеті телекомунікацій 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_96193022.pdf, Положенням про порядок організації права на академічну 
мобільність http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.pdf, Положенням про порядок та умови обрання 
студентами вибіркових дисциплін у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_36805222.pdf і регламентується 
через процедури: самостійне обрання вибіркових компонентів навчального плану (далі-НП); створення 
індивідуального НП здобувача; участь у програмах академічної мобільності; складання індивідуальних графіків 
навчання та сесії; отримання права на академічну відпустку, зокрема з причин навчання в іншому ЗВО; визнання 
результатів навчання, отриманих в іншому ЗВО. Всі студенти ОПП проходять процедуру обрання вибіркових 
дисциплін та формування індивідуального плану. 

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?
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Вибір навчальних дисциплін в університеті регламентовано Положенням про порядок та умови обрання студентами 
вибіркових дисциплін у ДУТ  (схвалено Вченою радою протокол № 10 від 24.03.2016 року) 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_36805222.pdf.  Процес вибору навчальних дисциплін здійснюється таким 
чином: 
– перший крок: на початку поточного навчального року здобувачі ознайомлюються на сайті з переліком вибіркових 
компонентів ОП (за циклами підготовки для поточного та наступного семестрів) та інформаційними пакетами цих 
компонентів, які підготували викладачі кафедри документознавства та інформаційної діяльності; 
– другий крок: після ознайомлення із запропонованими матеріалами та ураховуючи особисто визначену освітню 
траєкторію, здобувачі вищої  освіти зобов’язані самостійно сформувати перелік вибіркових компонентів ОП для 
свого індивідуального навчального плану (за консультацією здобувач може звернутися до куратора або викладача, 
який забезпечує освітній компонент); здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня першого року навчання 
здійснюють запис на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору під час подання документів до зарахування в 
приймальній комісії.
– третій крок: куратори подають до деканату навчально-наукового інституту заяви здобувачів щодо вивчення 
вибіркових компонент на наступний семестр; 
– четвертий крок: деканат організовує роботу з формування списків навчальних груп для вивчення обраних 
вибіркових компонент ОПП та передає їх до навчального відділу, який формує розклад занять; 
– п’ятий крок: обрані здобувачем вибіркові компоненти ОП вносяться до індивідуального навчального плану 
здобувача. Перелік дисциплін для вибору здобувачами ОП (не менш 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС від 
обсягу ОП) визначається в межах ОП, яка містить цикл дисциплін загальної та професійної підготовки. 
Здобувачі вищої освіти ОП мають можливість також формувати ІОТ через вільний індивідуальний вибір тематики 
індивідуальних завдань, тематики кваліфікаційних робіт. Кафедра оновлює перелік вибіркових дисциплін ОП з 
урахуванням кон’юнктури ринку праці, запитів роботодавців та рівня задоволеності здобувачів. Здобувачі ОП  мають 
право обирати дисципліни, які запропоновані іншими кафедрами університету.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

В ОП передбачено проходження науково-дослідницької, науково-педагогічної та переддипломної практик. 
Проходження практик регламентовано Положенням про проведення практики в ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_62327642.pdf, робочими програмами практик http://www.dut.edu.ua/ua/1628-
metodichni-rekomendacii-kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti Усі види практик є обов’язковими 
компонентами практичної підготовки. Мета практик: науково-дослідницької – поглиблення знань з організації 
наукових досліджень у галузі, добір фактичного матеріалу для виконання кваліфікаційної роботи; науково-
педагогічної � поглиблення теоретичних знань із методики викладання дисциплін інформаційно-
документаційного циклу; переддипломної � удосконалення професійних практичних навичок, компетентностей, 
підготовка до самостійної професійної діяльності, завершення формування бази фактичного матеріалу для 
написання кваліфікаційної роботи. На час проходження практики призначається керівник із числа провідних НПП 
кафедри. До керівництва практикою залучаються адміністрація та фахівці-наставники баз практики. Після 
завершення проходження практики здобувач подає на кафедру необхідні документи й публічно захищає звіт про її 
проходження. Базами практик є зацікавлені в майбутніх фахівцях підприємства, організації, установи, що 
задокументовано відповідними договорами http://www.dut.edu.ua/ua/749-partneri-kafedri-kafedra-
dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti  

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Окрім професійних навичок, важливим елементом професійного портрету фахівця в сучасному світі є soft skills, 
тобто набуття майбутнім фахівцем певного набору рис та знань, які допомагають йому здійснювати взаємодію й 
дотримуватися професійної культури під час спілкування. В ОПП набуття соціальних навичок передбачено: 
загальними компетентностями щодо розвитку абстрактного мислення (ЗК1), уміння мотивувати людей та рухатися 
до спільної мети (ЗК4), виявлення ініціативи (ЗК5), приймання обґрунтованих рішень (ЗК7), які формуються 
загальними («Методологія та організація наукових досліджень», «Менеджмент організацій», «Захист інформації»), 
професійними («Аналітико-прогностичне забезпечення управління», «Автоматизовані інформаційні процеси») та 
вибірковими («Консолідована інформація», «Системи спеціальної документації») освітніми компонентами ОПП та 
фаховими (ПП8 Володіння науково-методичними засадами навчання та інноваційними підходами до фахової 
підготовки інформаційних фахівців; планування власної науково-педагогічної діяльності; ПП10 Здатність 
забезпечувати ефективне управління інноваційними проектами) компетентностями, які формуються освітніми 
компонентами циклу загальної підготовки («Педагогіка, психологія і методика викладання у вищій школі», 
«Менеджмент організацій»).

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

За відсутності професійного стандарту зміст ОП орієнтований на набуття тих компетентностей, які є основою 
кваліфікаційних вимог до професій, які зазначені в Класифікаторі ДК 003:2010, за рахунок структури освітніх 
компонент, а саме: ЗК.17.1.04; ПП.17.2.1.01, ПП.17.2.1.02, ПП.17.2.1.03, ПП.17.2.1.09  спрямовані на здобуття 
компетентностей Професіонали в галузі інформації та інформаційної аналітики (код: 2433.2 за ДК 003:2010) 
завдяки формуванню здатності до управління ефективною системою інформаційної діяльності; використанню 
автоматизованих технологій для вирішення практичних, управлінських, науково-дослідних і прогностичних 
завдань; здатності застосовувати технології та процедури аналітико-синтетичного опрацювання інформації; 
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відстежувати тенденції розвитку предметної сфери шляхом проведення аналізу інформаційних потоків та масивів 
тощо; 
ЗК.17.1.01, ЗК.17.1.02, ПП.17.2.1.01 спрямовані на здобуття компетентностей Викладач закладів вищої освіти (код: 
2310.2 за ДК 003:2010) завдяки формуванню здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; володінню 
науково-методичними засадами навчання та інноваційними підходами до фахової підготовки інформаційних 
фахівців; плануванню власної науково-педагогічної діяльності; здатності планувати і проводити наукові 
дослідження, презентувати їх результати.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Підхід, який використовувався для співвіднесення обсягу освітніх компонентів, спрямований на досягнення 
визначених результатів навчання та відповідність встановлених кредитів з урахуванням самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf тривалість теоретичного навчання обов’язкових освітніх 
компонент, семестрового контролю та виконання самостійної роботи = 40 тижнів на рік. Навчальне навантаження 
здобувачів ОП за весь період навчання = 90 кредитів ЄКТС (2700 год.). Середньотижневе аудиторне навантаження = 
22,3 год. Загальний обсяг часу всіх видів семестрових завдань, курсових робіт не перевищує кількості передбачених 
навчальним планом годин на СРС. Розподіл аудиторних годин зміщений у бік практичних та семінарських занять, 
оскільки суттєвим для даної ОП є формування практичних навичок та умінь.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Навчання за дуальною формою освіти в ДУТ регламентується Положенням про дуальну освіту 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_57217466.pdf Підготовка здобувачів вищої освіти ОПП «Управління 
інформаційно-комунікаційною діяльністю» за дуальною освітою не здійснюється, але реалізуються її елементи: 
здобувачі можуть поєднувати навчання з роботою за фахом, маючи право на навчання за індивідуальним графіком; 
елементи дуальної освіти наявні під час залучення представників роботодавців до проведення аудиторних занять 
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-558-8034-viizna-navchalna-lekciya; урахування конкретних запитів підприємств до 
змісту та якості освіти, що реалізується під час проходження практики, опитувань роботодавців; залучення 
роботодавців до перегляду ОП, навчальних планів, робочих програм з окремих дисциплін, тематики 
кваліфікаційних робіт; проходження стажування та підвищення кваліфікації викладачів на базі діючих підприємств. 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://www.dut.edu.ua/ua/108-pravila-priyomu-priymalna-komisiya

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

 Відповідно до Правил прийому до Державного університету телекомунікацій для вступу на другий (магістерський) 
рівень вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» абітурієнти складають 
фахове випробування за програмою, яка відповідає освітньо-професійним програмам першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти � «Документознавство та інформаційна діяльність» й «Інформаційна аналітика та зв’язки з 
громадськістю» � та Єдиний іспит з іноземної мови. Програма фахового вступного випробування доступна за 
посиланням: http://www.dut.edu.ua/uploads/p_424_96675516.pdf. 
Результати навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти є базовими для навчання за ОПП 
«Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та мають 
продовження в освітніх компонентах професійної підготовки. Правила прийому на ОП протягом звітного періоду 
суттєво не змінилися і у найближчому майбутньому їх зміна не передбачається. Існуючи вимоги до випускників 
щодо оцінки їх рівня підготовки в повній мірі є ефективним способом для формування контингенту студентів, 
вмотивованого та здатного до навчання на ОП.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності, 
регулюються такими нормативними документами ДУТ: Положенням про порядок організації права на академічну 
мобільність учасників освітнього процесу http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.pdf, Положенням про 
організацію освітнього процесу в ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf, Положенням про 
порядок перезарахування результатів навчання http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf. 
Поінформованість здобувачів вищої освіти про можливість визнання результатів навчання забезпечується 
наявністю відповідної нормативної бази у вільному доступі на сайті Університету та ознайомленням з документами 
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під час оформлення договору про навчання

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Приклади академічної мобільності здобувачів, які навчаються за ОП, відсутні.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Визнання результатів навчання, які отримані здобувачем за програмами неформальної освіти регулюють 
«Положення про неформальну та інформальну освіту http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_96098729.pdf, 
Положенням про порядок перезарахування результатів навчання 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Конкретні приклади застосування практики визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, для 
здобувачів вищої освіти ОПП «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» за спеціальністю 029 
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа відсутні.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Форми та методи навчання і викладання за ОПП регулюються ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу у 
Державному університеті телекомунікацій. Основними формами навчання є: навчальні заняття, самостійна робота, 
практична підготовка, контрольні заходи. Основними видами навчальних занять на ОПП є: лекції; практичні, 
семінарські, індивідуальні заняття, консультації. Застосовуються традиційні методи і прийоми, а також інтерактивні 
інноваційні методики, які пояснено в робочих програмах навчальних дисциплін з кожного освітнього компонента 
відповідно до програмних результатів навчання. 
На сайті кафедри документознавство та інформаційна діяльність у розділі Освітньо-професійні програми 
http://www.dut.edu.ua/ua/1735-osvitno-profesiyni-programi-kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti  
розміщена ОПП другого (магістерського) рівня спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, де 
представлені назви освітніх компонент, відповідність їх програмним результатам та інформаційні пакети.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Для реалізації форм і методів навчання і викладання у межах студентоцентрованого підходу розроблені документи: 
навчальний план, робочі програми дисциплін, розклади атестаційних тижнів (сесій), інформаційні пакети, 
силабуси. До навчальних матеріалів (далі-НМ), розташованих у локальній мережі університету, студенти мають 
доступ протягом усього терміну навчання за індивідуальним логіном і паролем, що отримують на початку 1 курсу. 
Розміщення НМ у локальній мережі університету регулюється Положенням про дистанційне навчання в ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/ua/1032-pro-distanciyne-navchannya-organizaciyno-metodichniy-centr-novitnih-tehnologiy-
navchannya. Форми і методи навчання й викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу, який 
забезпечується вибором індивідуальних завдань з окремих освітніх компонент, вибором тем курсових та 
кваліфікаційних робіт, баз практики, вибором вибіркових дисциплін. Зворотній зв’язок із здобувачами вищої освіти 
проводиться систематично шляхом періодичного неформального анкетування, безпосереднього спілкування з 
викладачами, що, у свою чергу, дозволяє науково-педагогічним працівникам коригувати власну стратегію 
викладання та обирати оптимальні методи навчання для підвищення рівня задоволеності студентів. Опитування 
останніх років показує, що здобувачі потребують збільшення практичної складової освітньої програми 
http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-
osvitnoi-diyalnosti

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники університету мають право на академічну свободу (п. 6. 
ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу у Державному університеті телекомунікацій), що передбачає 
право обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу. Принцип академічної 
свободи реалізується під час розроблення робочих програм навчальних компонентів і безпосередньо у викладацькій 
роботі. Відповідність принципам академічної свободи враховує інтереси здобувачів вищої освіти за ОП, оскільки 
викладачі використовують індивідуальний підхід у виборі форм, методів і засобів навчання з урахуванням 
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особливостей контингенту студентів, рівня їх підготовки, інтересів, психологічних особливостей. Академічна свобода 
здобувачів реалізується під час вибору тем курсових і кваліфікаційних робіт, тематики наукових пошуків у межах 
студентських наукових гуртків. Основними документами, які забезпечують відповідність методів навчання й 
викладання під час реалізації ОПП принципам академічної свободи, є: робочі програми навчальних компонентів; 
інформаційні пакети (силабуси); плани наукових конференцій та семінарів; робота студентського наукового гуртка 
«Студії соціальних комунікацій» http://www.dut.edu.ua/ua/339-robota-zi-studentami-kafedra-dokumentoznavstva, 
науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників кафедри документознавства та інформаційної 
діяльності  Види і результати наукової та професійної діяльності НПП.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Освітніми ресурсами в ДУТ є офіційний сайт, на якому зосереджена вся інформація стосовно освітньої діяльності 
університету та система дистанційного навчання http://www.dut.edu.ua/ua/1031-zagalna-informaciya-organizaciyno на 
базі платформи Moodle, яка містить повне навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів ОПП. Освітня 
програма є у вільному доступі й розміщена на сторінці кафедри документознавства та інформаційної діяльності в 
розділі «Освітньо-професійні програми». В ОП сформульовані цілі, зміст, очікувані результати навчання, які на 
початку навчального семестру під час зустрічей зі здобувачами вищої освіти презентують викладачі. Розширена 
інформація щодо кожного освітнього компонента міститься у навчально-методичних комплексах та доступна 
впродовж навчального року у робочий час. 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Студії соціальних комунікацій», на яких здобувачі вищої 
освіти проводять обговорення сучасних проблем документаційно-інформаційного та блоку соціальних комунікацій, 
а  результати досліджень, практичної професійної підготовки представляють під час видання студентської 
кафедральної газети «Student Life» http://www.dut.edu.ua/ua/339-robota-zi-studentami-kafedra-dokumentoznavstva   
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-558-9103-pracyuemo-na-rezultat-zasidannya http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-558-
7603-akademichna-dobrochesnist Здобувачі вищої освіти беруть участь у студентських міжнародних конференціях, 
круглих столах, науково-практичних семінарах http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-558-7775-innovaciyno; 
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-558-7707-buti-naukovcem
відвідують міжнародні виставки з метою формування soft skills, поглиблення фахових знань 
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-558-5018-mi---innovaciyni--studenti-kafedridokumentoznavstva-  
Під час виконання таких робіт студенти опановують вміння та навички дослідницької та практичної діяльності. 
Результати оформлюються відповідним чином та знаходять своє відображення у спільних із керівником 
дослідженнях, публікаціях: тези доповідей у збірниках конференцій всеукраїнського та міжнародного рівнів 
http://www.dut.edu.ua/ua/2099-konferencii-2021-roku-konferencii-ta-seminari http://www.dut.edu.ua/ua/1525-
konferencii-ta-seminari-kafedra  
Такі підходи сприяють новим можливостям самостійного вирішення студентами наукових проблем за обраною 
спеціальністю.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Зміст освітніх компонентів ОПП постійно оновлюється з урахуванням сучасних практик галузі та наукових 
досліджень. Вивчення сучасних досліджень в документаційно-комунікаційній галузі сприяло уточненню змісту ОК 
«Документологія» теми «Документні потоки та масиви». Результати дослідження інформаційно-комунікаційних 
технологій, які апробовано під час круглого столу «Інформація та соціальні комунікації сучасного світу: тренди 
глобалізації» (Київ, ДУТ, 2021) http://www.dut.edu.ua/ua/1525-konferencii-ta-seminari-kafedra-dokumentoznavstva-ta-
informaciynoi-diyalnosti  упроваджено в змісті ОК «Теорія стратегічних комунікацій» в темі «Моніторинг та оцінка 
ефективності стратегічних комунікацій» 
Ураховуючи останні наукові дослідження, в ОК «Методологія та організація наукових досліджень у галузі» 
оновлено тему «Інформаційне забезпечення наукових досліджень». Викладачі переглядають та оновлюють зміст 
освітніх компонентів з врахуванням власних наукових досліджень, сучасних практик у сфері інформаційної, 
бібліотечної та архівної справи, побажань від роботодавців, випускників та студентів.
Зміст ОК регулярно оновлюється відповідно до новацій у науці, інформаційних технологій, соціокультурних, соціо-
комунікативних, законодавчих та стандартизаційних змін, вивчення закордонного досвіду відповідно до нових 
педагогічних технологій та концепцій, які викладачі кафедри набувають у процесі проходження стажування, 
підвищення кваліфікації та неформальної освіти. Пропоновані зміни до змісту ОК обговорюються на засіданнях 
кафедри, науково-методичних семінарах http://www.dut.edu.ua/ua/918-metodichna-robota-kafedra-
dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti .

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

ДУТ співпрацює з такими іноземними університетами:
• Гомельський державний технічний університет ім. П. О. Сухого;
• Громадське обʼєднання асоціації аудиторів та консультантів в галузі менеджменту Республіки Молдова
• Університет телекомунікацій Лейпцига
• Університет корпоративної освіти (м. Саксонія)
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• Західнопоморський технологічний університет (м. Щецин)
• Лодзинський технічний університет (м. Лодзь)
• Люблінська політехніка
• Силезський університет технологій (м. Гливице)
• Краковський союз шкіл зв’язку (м. Краков)
• Інститут зв’язку і управління (м. Варшава)
• Союз професіональніх шкіл міста Дембица
Також університет є членом Міжнародного союзу електрозв’язку 
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx. 
Освітня та наукова спрямованість кафедри документознавства та інформаційної діяльності пов’язані з 
інтернаціоналізацією діяльності ДУТ, державною політикою щодо міжнародної інтеграції, інтеграції системи вищої 
освіти України у Європейський освітній простір, а саме міжнародне стажування викладачів 
http://www.dut.edu.ua/ua/798-pidvischennya-kvalifikacii-naukovo-pedagogichnih-pracivnikiv-kafedra-
dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti, можливість відвідувати лекції закордонних фахівців в рамках різних 
проєктів, приймати участь в Міжнародних науково-практичних конференціях.

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

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

У освітньому процесі Державного університету телекомунікацій контрольні заходи є необхідним елементом 
зворотного зв’язку, визначають відповідність рівня набутих здобувачами вищої освіти знань, умінь та навичок 
вимогам ОПП, її програмним результатам  та забезпечують своєчасне коригування освітнього процесу. 
Реалізація основних завдань контролю знань здобувачів вищої освіти досягається системними підходами до 
оцінювання чітко вимірюваних результатів навчання, комплексністю застосування різних видів контролю та 
формуванням очікуваних компетентностей. Використовуються такі види контролю: вхідний, поточний, рубіжний 
(модульний, тематичний), підсумковий та відстрочений.
Під час розробки ОП для перевірки програмних результатів навчання було визначено оптимальну форму 
контрольних заходів, їх зміст та оцінювання відповідно до Положенням про організацію освітнього процесу у ДУТ   
http://www.dut.edu.ua/ua/1346-vnutrishni-normativni-dokumenti-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-
osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti.  На наступному етапі було визначено зміст освітніх компонентів та методи навчання. Це 
дозволило забезпечити валідність контрольних заходів та об’єктивність оцінювання. Обраними контрольними 
заходами є вхідний, поточний, рубіжний (модульний, тематичний) та підсумковий контроль. Кожен вид 
контрольного заходу має чітко визначені форми проведення та критерії оцінювання навчальних досягнень і 
націлений на визначення здобутого рівня компетентності. Така система контролю дозволяє перевірити досягнення 
програмних результатів навчання в межах усіх освітніх компонентів ОП та об’єктивно їх оцінити. 
Згідно з діючою в університеті системою комплексної діагностики знань студентів, з метою стимулювання 
планомірної та систематичної навчальної роботи, результати складання екзаменів, захистів курсових проектів 
(робіт) та практик оцінюються за національною (чотирибальною), уніфікованою семибальною шкалою ECTS - А 
(відмінно), В, С (добре), D, E (задовільно), FX, F (незадовільно), і рейтинговою 100-бальною шкалою, а заліків – за 
двобальною, семибальною шкалою А, B, C, D, E (зараховано), FX, F (не зараховано) і 100-бальною шкалою. 
Підсумкові оцінки виставляються та вносяться до екзаменаційної відомості, залікової книжки (позитивні 
результати) та навчальної картки студента.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість і зрозумілість змісту всіх форм контрольних заходів досягається забезпеченням відповідності контрольних 
питань/завдань змісту лекційного матеріалу, практичних/самостійних робіт, своєчасністю їх оприлюднення, 
консультативною формою уточнення безпосередньо перед контрольними заходами. Кожна тема навчальної 
дисципліни має питання/завдання, з яких складаються модульні контролі для поточного оцінювання знань з 
окремих змістових модулів, що забезпечує можливість поточного оцінювання успішності, виявлення активності під 
час аудиторних занять і самостійної роботи, проблем засвоєння матеріалу. Робоча програма, силабус кожної 
навчальної дисципліни, методичні вказівки до виконання практичних/самостійних робіт містять інформацію про 
розподіл балів за виконану роботу та всі форми контрольних заходів. Таким чином, студенти чітко проінформовані 
про критерії оцінювання навчальних досягнень. Інформація щодо чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання 
навчальних досягнень отримується у формі: консультування здобувачів перед контрольними заходами, опитування 
студентів. На підставі аналізу результатів опитувань http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-
sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti під час щорічного оновлення та перезатвердженні 
робочих програм навчальних дисциплін та екзаменаційних білетів переглядається та корегується зміст форм 
контрольних заходів та критеріїв оцінювання.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Попереднє ознайомлення з формами контрольних заходів та критеріями оцінювання за кожним освітнім 
компонентом здійснює викладач на початку кожного семестру на першому занятті дисципліни, де роз’яснює 
структуру дисципліни, процедуру  викладання та проведення контрольних заходів із зазначенням відповідних форм 
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та критеріїв за якими буде здійснюватись оцінювання здобутих знань та навичок. У подальшому, під час 
застосування того чи іншого контрольного заходу, доводять до студентів вимоги до оцінювання. Строки 
контрольних заходів регламентуються графіком освітнього процесу та розкладом на поточний семестр, що 
затверджуються ректором ДУТ та розміщуються на офіційному сайті ЗВО до початку семестру.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Відповідно до стандарту вищої освіти та ОП атестація випускників проводиться у формі відкритого та публічного 
захисту магістерської роботи http://www.dut.edu.ua/ua/1628-metodichni-rekomendacii-kafedra-dokumentoznavstva-ta-
informaciynoi-diyalnosti й завершується, в разі успішного захисту, врученням документа встановленого зразка про 
присудження ступеня магістра з інформаційної, бібліотечної та архівної справи.
Кваліфікаційна робота  виконується відповідно до напрямів наукових і прикладних досліджень, містить системний 
теоретичний аналіз предмета дослідження та результати особисто проведених комплексних досліджень, має 
обґрунтовані реальні пропозиції щодо вдосконалення різних аспектів професійної діяльності відповідно до предмета 
дослідження. Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат. В ДУТ розроблено Кодекс академічної доброчесності 
та ІНСТРУКЦІЯ щодо перевірки на академічний плагіат наукових робіт, кваліфікаційних робіт, навчально-
методичних матеріалів здобувачів вищої освіти, наукових та науково-педагогічних працівників Державного 
університету телекомунікацій з використанням технічних засобів де прописані основні положення перевірки.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в 
університеті, яке доступне за посиланням http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf у відкритому доступі 
на офіційному сайті ДУТ. Процедура проведення контрольних заходів по кожному освітньому компоненту 
визначена в робочих навчальних програмах освітніх компонентів, що розробляються викладачами кафедри, їх 
оформлення та наповнення регламентується Збірником форм організаційних та навчально-методичних документів 
ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_449_44281331.pdf. Робочі навчальні програми обговорюються, погоджуються 
на засіданні кафедри та затверджуються в установленому порядку. В університеті запроваджена система опитування 
студентів з метою отримання зворотного зв’язку. Щорічно відбувається опитування студентів першокурсників 
http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-
osvitnoi-diyalnosti щодо їх адаптації до освітнього процесу ДУТ. Студенти в анкеті зазначають наскільки достатньо 
інформації їм надано щодо організації освітнього процесу. Результати опитування обговорюються та приймаються 
відповідні рішення на засіданні Вченої ради університету та на засіданнях кафедри.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

В університеті впроваджено правила академічної доброчесності, визначено  відповідальність за їх порушення, 
порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу 
p_949_78992606.pdf. У п.3.2. Кодексу академічної доброчесності визначені вимоги до співробітників університету: 
дотримуватись норм педагогічної етики, моралі; поважати гідність, права, свободи і законні інтереси осіб, які 
навчаються в університеті. Дотримання правил академічної доброчесності учасниками освітнього процесу 
врегульовується Комісією з питань академічної доброчесності. Перевірка курсових, кваліфікаційних робіт здобувачів 
вищої освіти здійснюється відповідно до Інструкції щодо перевірки на академічний плагіат наукових робіт 
http://www.dut.edu.ua/ua/1346-vnutrishni-normativni-dokumenti.
Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів встановлюються Антикорупційною програмою 
Державного універитету телекомунікацій.
Щорічно проводиться анонімне опитування студентів на тему «Якість викладання очима студента» 
http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-
osvitnoi-diyalnosti, де студенти оцінюють організацію освітньої діяльності в університеті. Результати опитування 
обговорюються та приймаються відповідні рішення на засіданні Вченої ради ДУТ та на засіданнях кафедри. Під час 
існування даної ОП випадків оскарження об’єктивності екзаменаторів, конфлікту інтересів не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Процедура, що урегульовує порядок повторного проходження контрольних заходів регламентується Положенням 
про організацію освітнього процесу у ДУТ (розділ 9.2). Здобувач вищої освіти у разі отримання незадовільної оцінки, 
перескладання екзамену (заліку) з дисципліни допускається не більше двох разів. При повторному перескладанні 
екзамену (заліку) у студента може приймати комісія, яка створюється директором інституту. Оцінка комісії є 
остаточною. Якщо студент був допущений до складання семестрового контролю, але не з’явився без поважної 
причини, то вважається, що він використав першу спробу скласти екзамен (залік) і має заборгованість. Складання 
екзамену для підвищення позитивної оцінки допускається не більше, ніж з трьох дисциплін за весь період навчання. 
Дозвіл на це дає директор інституту на підставі заяви студента за погодженням із завідувачем кафедри. Студентам, 
які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість. 
Ліквідація студентами академічної заборгованості проводиться до початку нового семестру. 
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Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Положення про організацію освітнього процесу у ДУТ (розділ 9.2) регламентує порядок оскарження процедури та 
результатів проведення контрольних заходів У випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою студента чи 
викладача, директором інституту створюється комісія для приймання екзамену (заліку), до якої входять завідувач 
кафедри, науково-педагогічні, педагогічні працівники відповідної кафедри, представники деканату, профспілкового 
комітету студентів та Студентської ради. За час існування ОП конфліктних ситуацій не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності прописані в Кодексі академічної 
доброчесності; Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності ДУТ 
(п.12); Інструкції щодо перевірки на академічний плагіат наукових робіт (авторефератів, дисертацій, монографій, 
наукових статей), кваліфікаційних робіт (бакалаврських, магістерських робіт, курсових робіт (проектів)), навчально-
методичних матеріалів (підручників, навчальних посібників) здобувачів вищої освіти, наукових та науково-
педагогічних працівників Державного університету телекомунікацій з використанням технічних засобів. 
http://www.dut.edu.ua/ua/1346-vnutrishni-normativni-dokumenti-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-
osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti. Повноваженнями щодо впровадження політики академічної доброчесності та 
дотримання її процедури наділені Комісія з питань академічної доброчесності, завідувачі кафедр, група 
забезпечення спеціальності, Голова спеціалізованої вченої ради.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

В якості інструментів щодо запобігання проявам академічної недоброчесності використовуються: інформування 
здобувачів вищої освіти про неприпустимість наявності плагіату; підбір відповідної тематики для курсових та 
кваліфікаційних робіт, яка запобігає плагіату; перевірка курсових та кваліфікаційних робіт на антиплагіат, з 
використанням комп’ютерної програми для внутрішньої перевірки текстів на наявність академічного плагіату.
Репозитарій магістерських робіт ОП планується формуватися в межах випускової кафедри. Процедури виявлення 
академічного плагіату визначені в методичних вказівках до магістерської роботи http://www.dut.edu.ua/ua/1628-
metodichni-rekomendacii-kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti
Відповідальність за виявлення академічного плагіату в випускних кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти 
несуть: здобувач - автор роботи, керівник випускної кваліфікаційної роботи та завідувач випускаючої кафедри.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Академічна доброчесність в університеті популяризується шляхом декларації її принципів в документах ДУТ, які 
оприлюднюються на сайті університету, силабусах навчальних дисциплін. На кафедрі проводяться спеціальні 
заходи зі здобувачами вищої освіти, присвячені вивченню сутності академічної доброчесності, її впливу на 
академічну культуру та якість освіти, принципів інтелектуальної власності в освіті та науці, джерел та методів 
пошуку наукової інформації, програмного забезпечення для перевірки текстів на ознаки плагіату 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_42739124.pdf правил оформлення посилань і цитувань у наукових роботах 
(консультації з підготовки курсових, магістерських робіт, співбесіди, кураторські години), а також шляхом 
ознайомлення усіх учасників освітнього процесу з Кодексом академічної доброчесності, який викладено у 
відкритому доступі на сайті та підписання кожним учасником освітнього процесу Декларації про академічну 
доброчесність (Додатки 1-2 Кодексу академічної доброчесності).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Порушення академічної доброчесності з боку здобувачів вищої освіти передбачає:  
- повторне проходження оцінювання; 
- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
- відрахування із університету; 
- позбавлення академічної стипендії; 
- позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати за навчання.
Порушення академічної доброчесності науково-педагогічними, педагогічними працівниками передбачає з боку ЗВО 
відмову у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; відмову в присудженні педагогічного 
звання, кваліфікаційної категорії; позбавленні права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати 
визначені законом посади.
Оскільки акредитація ОП первинна, на даний час не було зафіксовано відповідних порушень академічної 
доброчесності у здобувачів вищої освіти.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
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Формування науково-педагогічного колективу для забезпечення освітньої діяльності за ОП, здійснюється відповідно 
до чинних нормативно-правових вимог, Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, Статуту та  
нормативних документів Університету. Конкурсний добір викладачів ОП здійснюється відповідно до Положення 
про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, ПОЛОЖЕННЯ про щорічну рейтингову оцінку 
діяльності науково-педагогічних працівників Державного університету телекомунікацій
У засобах масової інформації та сайті Університету публікується оголошення про проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад науково-педагогічних працівників, терміни й умови його проведення. Кандидатури претендентів 
обговорюються на засіданні кафедри. Претендент проводить відкриту лекцію або практичне заняття, після цього 
проводиться обговорення рівня його професійної майстерності. НПП по закінченню терміну контракту подає 
документи до Конкурсної комісії у повному обсязі на рівних умовах. Для оцінки рівня відповідності НПП 
долучається рейтингова картка та враховуються результати опитувань студентів. Рішення конкурсної комісії 
затверджується Вченою радою Університету.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Одним із самих дієвих шляхів реформування освіти та підвищення якості є залучення роботодавців до освітнього 
процесу. На забезпечення якісної практичної складової навчального процесу спрямоване тісне співробітництво 
кафедри з провідними установами, організаціями в галузі документознавства та інформаційної діяльності. 
Основними замовниками випускників є компанії-партнери кафедри 
Відповідно до стратегічного планування ДУТ запровадив в освітній процес модель інноваційного змісту навчання з 
метою підготовки конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, це: підготовка здобувачів вищої освіти за 
компетенціями роботодавців; залучення їх до освітнього процесу та атестації випускників; включення в навчальний 
процес курсів, з подальшою видачею сертифікатів фірми-партнера http://www.dut.edu.ua/ua/1661-innovaciyniy-zmist-
navchannya-kafedra-dokumentoznavstva
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-558-7926-innovaciyni-pidhodi-do-pidgotovki-fahivciv
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-558-5258-elektronniy-dokumentoobig-neobhidnist

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

До викладання та організації освітнього процесу за ОПП залучаються професіонали-практики, експерти галузі та 
представники роботодавців. Університет забезпечує можливість проведення виїзних занять 
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-558-8034-viizna-navchalna-lekciya-dlya-studentiv
виробничої та переддипломної практики на базі установ http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-558-9132-virobnicha-
praktika
Професіонали-практики з різних галузей знань проводять тренінги й майстер-класи 
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-558-5564-naroschuemo-dosvid--navchalno-praktichniy-trening
Наразі за ОПП, що акредитується, занять із залученням професіоналів-практиків, експертів галузі, представників 
роботодавців не було, адже підготовку за ОПП лише розпочато.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Підвищення кваліфікації викладачів, сприяння їх професійному розвитку в ДУТ регламентується Положенням про 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників Державного університету 
телекомунікацій
Для забезпечення професійного фахового розвитку викладачів застосовуються різні види підвищення кваліфікації: 
довгострокове підвищення кваліфікації; короткострокове підвищення кваліфікації (семінари, тренінги, вебінари, 
«круглі столи», участь в конференціях, тощо); стажування. Підвищення кваліфікації здійснюється на підставі 
перспективного плану підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників. 
Керівництво ДУТ сприяє професійному розвитку НПП, надаючи згоду на проходження стажування, укладаючи 
відповідні угоди з іншими навчальними закладами, організаціями та установами, в т. ч. зарубіжними. Викладачі 
кафедри проходять тренінги, семінари на базі підприємств-партнерів та отримують відповідні сертифікати.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Керівництво ДУТ сприяє професійному розвитку НПП, зокрема за останні п’ять років усі НПП кафедри пройшли 
підвищення кваліфікації та стажування http://www.dut.edu.ua/ua/798-pidvischennya-kvalifikacii-naukovo-
pedagogichnih-pracivnikiv-kafedra
Викладачі кафедри активно долучаються до всеукраїнських та міжнародних наукових заходів 
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-558-8869-problemi-terminologii
Система заходів зі стимулювання підвищення фаховості та викладацької майстерності НПП ДУТ передбачає 
матеріальні й моральні заохочення і регламентується Статутом Університету, Колективним договором на 2020-2025 
роки http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1462_63527482.pdf; 
Положенням про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_67309652.pdf;
Положенням про щорічну рейтингову оцінку науково-педагогічних працівників 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_12162863.pdf;
Положенням про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове 
виконання службових обов’язків 
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http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1837_36433778.pdf. Зокрема, здійснюється матеріальне стимулювання НПП, що 
мають вагомі успіхи у науково-педагогічній діяльності. Моральні заохочення застосовуються і передбачають 
нагородження такими видами: оголошення подяки ректора, грамота ректора, а також за поданням керівництва ДУТ 
на відзначення регіональними та відомчими відзнаками. 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Основними джерелами фінансування діяльності ДУТ є: кошти державного бюджету; доходи від надання платних 
освітніх послуг; доходи від господарської діяльності; виконання НДР. Орієнтований на європейські стандарти 
освіти, університет має розширену інфраструктуру (навчальні приміщення, комп’ютерні та спеціалізовані 
лабораторії, організаційно-методичний центр новітніх технологій, редакційний відділ, бібліотеку, спортивний 
майданчик, тренажерну залу, їдальню, актову залу, студентський центр, гуртожиток, медичний пункт, доступ до 
Інтернету та Wi-Fi), що сприяє забезпеченню досягнення цілей та програмних результатів навчання. Перелік 
комп’ютерних класів, спеціалізованих лабораторій та їх обладнання наведені на сайті університету 
http://www.dut.edu.ua/ua/227-navchalni-labolatorii-ta-specializovani-klasi-publichna-informaciya та кафедри 
http://www.dut.edu.ua/ua/1458-materialna-baza-kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnost. 
Бібліотека ДУТ http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/96 спрямовує свою діяльність на виконання наступних 
завдань: інформаційне забезпечення освітнього процесу університету, наукової діяльності викладачів та здобувачів 
вищої освіти. Загальний фонд бібліотеки становить 166463 примірників. У бібліотеці функціонують такі основні 
складові інформаційного простору: електронна бібліотека, каталог, веб-сайт, репозитарій, завдяки яким формується 
інформаційна база для наукового та освітнього процесів підготовки майбутніх фахівців.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Для виявлення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти створений відділ соціальних та навчальних питань 
студентів, закріплені куратори академічних груп та проводиться щорічне опитування здобувачів 
http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-
osvitnoi-diyalnosti Отримана інформація використовується під час прийняття відповідних управлінських рішень 
щодо розвитку інфраструктури, поліпшення освітнього середовища та приміщень для перебування студентів у 
позанавчальний час: уведено в експлуатацію новий студентський центр; оснащена тренажерна зала сучасними 
спортивними об’єктами різної направленості, відремонтована їдальня, діє Центр культури та мистецтва. Крім того 
фінансуються соціальні ініціативи: надання матеріальної допомоги, виплата соціальний стипендій, поліпшення 
умов проживання у студентських гуртожитках. Організаційно-методичний центр новітніх технологій навчання 
адмініструє систему дистанційного навчанням MOODLE, надає методичну та технічну допомогу викладачам у 
створенні електронних освітніх ресурсів, відеолекцій, відеоконференцій, вебінарів, віртуальних лабораторій, 
консультує учасників освітнього процесу щодо використання ресурсів системи MOODLE 
http://www.dut.edu.ua/ua/1031-zagalna-informaciya-organizaciyno-metodichniy-centr-novitnih-tehnologiy-navchannya

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

В університеті дбають про створення безпечного освітнього середовища. Перед початком навчального року з усіма 
студентами проводиться вступний інструктаж, щодо: видів та джерел небезпеки у навчальних приміщеннях, 
загальних правил поведінки під час освітнього процесу, ознайомлення з Правилами пожежної безпеки для 
навчальних закладів та установ системи освіти України. В осінньо-зимовий період проводяться підвищені 
профілактичні заходи пов’язані з електробезпекою. В ДУТ  визначено обов’язки посадових осіб щодо забезпечення 
пожежної безпеки окремих будівель, споруд, приміщень, інженерного обладнання, а також за утримання та 
експлуатацію засобів протипожежного захисту. Розроблено і затверджено орієнтовний план евакуації студентів і 
працівників у разі виникнення пожежі та порядок оповіщення учасників освітнього процесу. Усі приміщення та 
умови для навчання студентів відповідають діючим санітарним вимогам.
Забезпеченню психічного здоров’я студентів сприяє насамперед індивідуальний підхід до особистості, створення 
загальної доброзичливої атмосфери співробітництва та взаємної підтримки. Ці засади визначені у відповідних 
документах: Положення про порядок організації інклюзивного навчання у Державному університеті 
телекомунікацій та Стратегія розвитку Державного університету телекомунікацій на 2020 – 2025 роки В університеті 
посилено протиепідемічні заходи у зв’язку з поширенням COVID-19 p_949_98073136.pdf 

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?
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Згідно з Положеннями про куратора академічної групи та головного куратора, призначається куратор кожної 
академічної групи, який спільно з адміністрацією ЗВО та інституту здійснює підтримку здобувачів ОП з 
організаційно-виховних питань, проводить консультації та інформує про особливості освітнього процесу. Робота зі 
студентами  на кафедрі спрямована на формування у майбутніх фахівців сучасного світогляду, швидку адаптацію до 
вимог освітнього процесу, затвердження загальнолюдських та національних морально-духовних цінностей. 
Систематично проводяться години куратора, соціально-просвітницькі та інтелектуальні заходи. Комунікація 
викладачів із здобувачами ОП здійснюється безпосередньо під час лекцій, практичних, семінарських занять, 
консультацій. Існує система інформаційної підтримки студентів, забезпечення навчально-інформаційними 
матеріалами, відкритим доступом до регламентуючих документів освітнього процесу. Є можливість додаткового 
навчання, система підтримки студентів у працевлаштуванні та сприяння кар’єрному росту. У разі конфліктних або 
складних ситуацій до вирішення питань залучаються студентський актив, завідувач кафедри, працівники деканату 
або ректорату. Здобувачі мають можливість звернутися через електронний ресурс та залишити анонімне звернення, 
яке буде негайно розглянуте адміністрацією. Дієвість освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та 
соціальної підтримки студентів підтверджується схвальними відгуками як першокурсників, так і здобувачів старших 
курсів. Наші студенти висловлюють свою думку щодо правильності обрання вузу та спеціальності так: 
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-558-9255-derzhavniy-universitet-telekomunikaciy-ochima- 
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-558-9232-derzhavniy-universitet-telekomunikaciy-ochima- 
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-558-8515-chomu-varto-vstupati-v-dut http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-558-8496-
chomu-varto-vstupati-v-dut http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-558-9326-perevagi-navchannya-na-kafedri 
Діє студентське самоврядування, яке забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні ЗВО. 
Положенням про студентське самоврядування визначаються основні напрямки роботи: внесення адміністрації 
університету пропозиції щодо поліпшення умов побуту, відпочинку, медичного обслуговування, оздоровлення, 
розвитку студентського самоврядування, правильність нарахування стипендій та інших виплат. Спільно з 
адміністрацією студентський актив розподіляє житловий фонд гуртожитків, вирішує питання розподілу 
стипендіального фонду, фонду спеціальної допомоги, заохочення студентів. В університеті навчаються студенти 
пільгових категорій населення: сироти, напівсироти, учасники АТО та їх діти, діти ліквідаторів наслідків аварії на 
ЧАЕС, діти із багатодітних сімей тощо, яким університет надає активну підтримку у вигляді соціальних стипендій та 
інших видів соціальної допомоги. Передбачено умови для навчання осіб з особливими потребами.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Університет створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами таким 
чином, щоб вони мали реальну можливість повноцінно соціалізуватися та результативно навчатися. Зокрема, 
проведено обстеження будівель та прилеглої до них території з метою визначення доступності навчальних 
приміщень для осіб з особливими освітніми потребами (далі-ООП) та інших маломобільних груп населення (МГН). 
Враховуючи вимоги нормативно-правових документів, що регулюють забезпечення доступності навчальних 
приміщень для осіб з ООП та МГН були проведені такі заходи: розроблено Положення про інклюзивне навчання у 
Державному університеті телекомунікацій та Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з ООП та МГН в 
Університеті, наказом ректора закріплена відповідальна особа за супровід, створені умови для вільного пересування 
осіб з ООП, продовжується робота по встановленню підйомних платформ для інвалідів і табличок для аудиторій, 
надрукованих шрифтом Брайля. Для осіб з ООП, під час вступу в Університет  створюються пільгові умови, що 
передбачено Правилами прийому ЗВО. Інклюзивне навчання для такої категорії осіб в ДУТ передбачає 
індивідуальне навчання у формі індивідуального графіка в загальних групах. 
Серед здобувачів вищої освіти за ОПП «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» не було і немає осіб 
з особливими освітніми потребами.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Освітня діяльність ЗВО побудована на принципах дотримання цінностей свободи, справедливості, рівності прав і 
можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації; відкритості та прозорості. У здобувачів ОП є 
можливість скористатися електронною скринькою довіри для письмового звернення щодо вирішення конфліктних 
ситуацій (у тому числі пов’язаних із сексуальними домаганнями, корупцією, дискримінацією). У разі потреби 
створюється тимчасова комісія, яка перевіряє факти, після чого приймається рішення відповідно до чинного 
законодавства. 
Врегулювання конфліктних ситуацій у ЗВО пов’язаних з корупцією здійснюється відповідно до Закону України 
«Про запобігання корупції». В університеті також розроблено Антикорупційну програму Державного університету 
телекомунікацій, яка доступна за наступним посиланням p_1471_36837099.pdf  
Розгляд звернень, скарг і заяв, що надходять до ЗВО, здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», Закону України «Про звернення громадян» та відбувається шляхом особистого прийому 
громадян адміністрацією ДУТ. Про результати розгляду скарг і звернень громадянину повідомляється письмово або 
усно, за його бажанням. 
З метою запобігання та врегулювання конфліктних ситуацій, створення безпечного освітнього середовища, вільного 
від насильства та булінгу (цькування), науково-педагогічні працівники кафедри, куратори груп постійно 
комунікують зі студентами, проводять зустрічі, тренінги та інші виховні заходи http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-
558-7740-ni-bulingu-navchalno-metodichniy-seminar
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-558-7624-u-studentiv-e-chomu-povchitisy
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Під час реалізації освітньої програми, що акредитується, випадків виникнення конфліктних ситуацій (зокрема 
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією) не виявлено.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Розробка, затвердження, моніторинг і оновлення ОП здійснюються згідно з Положенням про систему внутрішнього 
забезпечення якості освіти Державного університету телекомунікацій (розділ 5) та Положення про освітні програми 
у Державному університеті телекомунікацій http://www.dut.edu.ua/ua/447-polozhennya-normativni-dokumenti. 
Положення уніфікують процедури щодо ОП для всіх спеціальностей університету. Це забезпечує єдиний підхід до 
контролю якості за реалізацією процедур, а також механізми вдосконалення. Для розроблення освітньої програми 
відповідного рівня підготовки здобувачів вищої освіти та спеціальності, утворюється проектна група з числа НПП, 
які за рівнем своєї кваліфікації, рівнем наукової та професійної активності та наявністю відповідного науково-
педагогічного стажу можуть входити до складу таких проектних груп. Керівники та склад проектних груп з 
розроблення ОПП, за поданням завідувачів випускових кафедр, схвалюються рішенням Вченої ради Університету та 
затверджуються наказом ректора. До розробки проектів освітніх програм залучаються роботодавці та провідні 
фахівці з відповідної спеціальності, а також представники студентського самоврядування. За якість реалізації ОПП 
відповідає група забезпечення спеціальності.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Процедура перегляду і оновлення ОП описана в розділі 6 Положення про освітні програми у Державному 
університеті телекомунікацій http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_31361833.pdf. Щороку здійснюється 
моніторинг на предмет відповідності ОП стандарту, спроможності ДУТ забезпечити досягнення студентами 
програмних результатів, рівня задоволеності роботодавців та здобувачів. Варіанти моніторингу: анкетування, 
розгляд відгуків (рецензій) на ОП, аналіз проблем на кафедральних і міжкафедральних засіданнях, аналіз ОП на 
відповідність існуючим нормативним актам. ОП була переглянута і оновлена у 2021 році у зв'язку з урахуванням 
рекомендацій стейкхолдерів та пропозицій науково-педагогічних працівників. Крім того, щорічно враховуються 
зміни, пов’язані з самостійним вибором студентами відповідних дисциплін. Організація та проведення загально-
університетського моніторингу покладена на відділ моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації. 
Необхідність корегування освітньої програми обумовлена наступним:
- враховуючи вимоги робочої програми науково-педагогічної практики, орієнтованої на читання лекцій, проведення 
семінарських та практичних занять магістрантами з дисциплін циклу професійної і практичної підготовки, вважали 
доцільним замінити дисципліну загальної педагогічної підготовки «Педагогіка психологія і методика викладання у 
вищій школі» на дисципліну «Методика викладання дисциплін інформаційно-комунікаційного циклу у закладах 
вищої освіти»;
- блок дисциплін професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки має бути адаптованим 
до назви освітньої програми «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю». Саме тому дисципліну 
«Менеджмент організацій» замінили дисципліною «Інформаційно-комунікаційний менеджмент». Введення цієї 
дисципліни пропонували рецензенти освітньої програми (рецензія за підписом директора Центрального 
державного архіву громадських об᾽єднань) Аналогічно умотивована заміна дисципліни «Аналітико-прогностичне 
забезпечення управління» на «Інформаційний моніторинг та масові комунікації»;
- дисципліну «Захист інформації», яка включає не лише гуманітарну проблематику (правове забезпечення захисту 
інформації, сфери застосування захисту інформації), але й суто техніко-технологічні аспекти, для магістрантів 
напряму підготовки 02 «Культура і мистецтво» замінили дисципліною «Інформаційно-аналітичне забезпечення 
професійної діяльності». На цій заміні наполягали рецензенти освітньої програми, зокрема, рецензія за підписом 
директора Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства;
- написання кваліфікаційної роботи магістрантами розраховане на увесь період навчання в магістратурі. Науково-
дослідницька практика була лише компонентом усієї науково-дослідної роботи. Доцільно було за рахунок науково-
дослідницької практики розширити/збільшити терміни науково-педагогічної та переддипломної практик.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Пропозиції від здобувачів формуються в особистому спілкуванні, на засіданнях органу студентського 
самоврядування, за результатами щорічного опитування, участі студентів у роботі вчених рад та є предметом 
обговорення на зустрічах зі студентами.
Щорічно проводиться опитування студентів фахівцями відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та 
акредитації ДУТ. Анкети для щорічного опитування розробляються відділом моніторингу якості освіти, 
ліцензування та акредитації. Результати анкетування дають інформацію про пріоритети здобувачів щодо 
застосованих викладачами методів та форм викладання освітніх компонентів, режиму навчання, проявів корупції 
тощо. Ці результати обговорюються на засіданнях Вченої ради університету та кафедри. Необхідно зазначити, що 
студенти у період навчання, як правило, ще не мають загального уявлення про об’єм знань, умінь та навичків, які їм 
потрібні під час працевлаштування. Тому актуальною є інформація, що надходить від партнерів кафедри, фахівців-
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практиків, які приймають участь у навчальному процесі http://www.dut.edu.ua/ua/1757-publichne-obgovorennya-
osvitno-profesiynih-program

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Згідно з Положенням про студентське самоврядування його представники беруть участь в обговоренні та вирішенні 
питань удосконалення освітнього процесу, у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти, делегують своїх 
представників до робочих, консультативно-дорадчих органів. При розробці і перегляді ОП представники 
студентського самоврядування входять до відповідних груп, задіяних у цьому процесі, зокрема спільно з відділом 
моніторингу якості освіти, проводять анкетування студентів з питань якості викладання дисциплін, за результатами 
якого формуються пропозиції щодо поліпшення якості ОП. http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_96519074.pdf. 
Органи студентського самоврядування сприяють навчальній, науковій та творчій діяльності студентів, беруть участь 
у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають, та спільно з відповідними структурними підрозділами 
університету забезпечують інформаційну, правову, психологічну, фінансову, юридичну та будь-яку іншу допомогу 
студентам, є представниками в колегіальних та робочих органах університету. Адміністрація щомісячно проводить 
зустрічі зі Студентською Радою, де заслуховуються пропозиції студентів щодо удосконалення освітнього процесу та 
поліпшення соціального статусу. Представники Студентської Ради є членами Вченої ради університету, входять до 
складу Координаційної ради з питань якості освіти та Комісії з питань академічної доброчесності, приймають 
активну участь у забезпечення якості освіти та освітньої діяльності ДУТ. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності має тісні зв’язки з провідними установами, з якими 
укладено договори про співробітництво http://www.dut.edu.ua/ua/749-partneri-kafedri-kafedra-dokumentoznavstva-
tainformaciynoi-diyalnosti
У процесі спільної роботи (читання партнерами курсів лекцій, проведення практико-орієнтованих практичних 
занять, майстер-класів, керівництва практикою, рецензування кваліфікаційних робіт виокремлюються нові погляди 
на складові компоненти та програмні результати, що реалізують ОП. Саме враховуючи пропозиції роботодавців
оновлена ОП була посилена компонентами, які розширюють компетентності для інформаційно-аналітичної 
діяльності у професійній сфері та інформаційно-комунікаційного менеджменту.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Результати опитування випускників попередніх років не можуть бути представлені, тому що ОП акредитується 
вперше. У 2022 році відбудеться перший випуск здобувачів вищої освіти даної ОП, тому інформації про їх кар'єрні 
шляхи та траєкторії працевлаштування нема. 
Траєкторія працевлаштування випускників з ОП «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» 
ґрунтується на якості ОП, інноваційному змісті навчання відповідно до вимог роботодавців та включає ряд заходів, 
спрямованих на організацію обговорення питань працевлаштування з майбутніми роботодавцями під час 
профорієнтаційних зустрічей, круглих столів, виїзних занять http://www.dut.edu.ua/ua/1598-2020-2021-nr-robota-zi-
studentami 

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Під час перегляду ОП у 2021 році представниками робочої групи, стейкхолдерами були сформульовані пропозиції 
щодо внесення відповідних змін, зокрема: перерозподіл аудиторних годин між видами навчальних занять, 
впровадження нових дисциплін, оновлення програмного та методичного забезпечення. Ці пропозиції були 
враховані на вищих рівнях забезпечення якості вищої освіти шляхом формування відповідних нормативних 
документів.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Освітня програма акредитується вперше. Попередні акредитації інших ОПП відбувалися за іншими процедурами і 
вимогами, тому враховувати окремі побажання і рекомендації до останніх недоцільна.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34626509.pdf інтереси академічної спільноти реалізуються шляхом 
забезпечення певної академічної свободи викладачів в процесі реалізації освітніх компонентів програми, виборі 
методів навчання, змістового наповнення навчальних дисциплін. Викладачі, задіяні в процесі реалізації ОП, 
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здійснюють постійний моніторинг її якості та вносять відповідні пропозиції щодо її поліпшення на засіданнях 
кафедри. Регулярно учасники академічної спільноти ознайомлюються з новими тенденціями в сфері інформаційної, 
бібліотечної та архівної справи, змінами в освітніх нормативних документах, вимогах до наукової роботи тощо. 
Згідно з угодами про співпрацю з компаніями-партнерами http://www.dut.edu.ua/ua/749-partneri-kafedri-kafedra-
dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti проводиться практичний, науковий та творчий обмін між 
працівниками кафедри та установами, підвищення кваліфікації викладачів http://www.dut.edu.ua/ua/798-
pidvischennya-kvalifikacii-naukovo-pedagog

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

В ДУТ для ефективного функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти створено 
Координаційну Раду з питань якості вищої освіти та освітньої діяльності http://www.dut.edu.ua/ua/1350-
koordinaciyna-rada-vnutrishnya. До складу Ради входять представники ректорату, інститутів, факультетів, кафедр та 
інших структурних підрозділів, а також представники Студентської ради. Відповідно до затвердженої моделі 
системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності http://www.dut.edu.ua/ua/1349-
model-sistemi-vnutrishnogo-zabezpechennya відповідальними за здійснення процесів і процедур внутрішнього 
забезпечення якості освіти, є: навчально-науковий центр та навчально-методичні відділи навчально-наукових 
інститутів (далі-ННІ) (організація, планування, контроль, аналіз та вдосконалення освітнього процесу, організація 
систематичного контролю за проведенням усіх видів навчальних занять; проведення систематичного контролю за 
діяльністю кафедр; організація підвищення кваліфікації НПП, організація спільної роботи з ННІ та кафедрами); 
ННІ та кафедри (налагодження співпраці з підприємствами, які є потенційними роботодавцями; залучення 
представників підприємств до реалізації освітнього процесу, організацію практик для студентів, ефективне 
використання баз практик, своєчасне підвищення кваліфікації НПП); відділ моніторингу якості освіти, 
ліцензування та акредитації (своєчасний моніторинг та аналіз заходів з питань  забезпечення якості освітньої 
діяльності).

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу Державного університету телекомунікацій регулюються 
Статутом Державного університету телекомунікацій, погодженого загальними зборами трудового колективу та 
затвердженого наказом МОН України від 20.01.2017 № 91, Положенням про організацію освітнього процесу у 
Державному університеті телекомунікацій, затвердженого рішенням вченої ради ДУТ (протокол від 25.03.2015 № 
11), Колективним договором Державного університету телекомунікацій, який схвалений Загальними зборами 
трудового колективу Державного університету телекомунікацій від 31.08.2015 зареєстрований Управлінням праці та 
соціального захисту населення Солом’янської в м. Києві районної державної адміністрації № 159-15 від 05.11.2015, 
Кодексом академічної доброчесності Державного університету телекомунікацій, затвердженого Вченою радою 
(протокол від 26.12.2019 № 11), договором про надання освітньої послуги між ЗВО та фізичною (юридичною) особою 
(у двох примірниках, один з яких – у здобувача вищої освіти), контрактами з науково-педагогічними працівниками,  
посадовими інструкціями (що знаходяться у відділі кадрів і підписані науково-педагогічними працівниками).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

На сайті університету у відкритому доступі у розділі кафедри документознавства та інформаційної діяльності 
«Освітньо-професійні програми» розміщена інформація про освітню програму, мету освітньої програми, очікувані 
результати навчання та компоненти освітньої програми у вигляді інформаційних пакетів. На цій сторінці є розділ 
для внесення пропозицій та зауважень стейкхолдерами до змісту ОПП http://www.dut.edu.ua/ua/1735-osvitno-
profesiyni-programi-kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Освітньо-професійна програма «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю»: 
http://www.dut.edu.ua/ua/1735-osvitno-profesiyni-programi-kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Освітня програма спрямована на підготовку професійно-компетентних, креативних, високоінтелектуальних 
фахівців, здатних працювати у різних сферах суспільного життя та забезпечувати європейський рівень надання 
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інформаційно-комунікативних та аналітичних послуг на інноваційних засадах з урахуванням особливостей 
функціонування телекомунікаційної галузі та широким застосуванням ІТ- технологій. 
Сильні сторони ОП: 
- орієнтована на потреби сучасного ринку інформаційних продуктів і послуг; 
- дозволяє оперативно враховувати тенденції розвитку сучасного ринку інформаційних продуктів і послуг; 
- практична і прикладна зорієнтованість, зокрема у сфері інформаційної аналітики; 
- забезпечує широкий вибір можливостей працевлаштування випускників; 
- надає можливість продовжувати навчання за спеціальністю на вищих рівнях; 
- передбачає міжнародну і національну академічну мобільність. 
Слабкі сторони ОП: 
- динаміка оновлення методичного забезпечення не відповідає у повній мірі швидкоплинним тенденціям 
інформаційного суспільства;
- складність організації міжнародної мобільності;
- відсутність викладання обов’язкових компонентів освітньої програми англійською мовою.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

З метою задоволення потреб ринку праці фахівцями з інформаційно-аналітичної діяльності, враховуючи інтеграцію 
України в європейський науковий і освітній простір та відповідно до стратегії розвитку університету до 2025 року 
планується: 
- впровадити в навчальний процес практику викладання базових дисциплін іноземною мовою; 
- розширити портфель курсів за вибором здобувачів; 
- організовувати підвищення кваліфікації викладачів у співпраці з іншими закладами вищої освіти або 
спеціалізованими організаціями та установами інформаційної сфери; 
- активніше залучати до аудиторних занять та керівництва магістерськими роботами професіоналів-практиків, 
експертів галузі та представників роботодавців;
- розширити бази практик у сучасних інформаційних установах;
- забезпечувати формування у студентів здатності до креативного мислення, творчого підходу до вирішення 
складних практичних завдань шляхом впровадження в освітній процес нових інноваційних методик викладання 
дисциплін освітньої програми з використанням досвіду іноземних та європейських ЗВО;
- сприяти участі здобувачів вищої освіти за ОП «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» у 
Міжнародних наукових семінарах та конференціях;
- налагодити співпрацю з іншими вітчизняними та закордонними закладами освіти з питань академічної 
мобільності як здобувачів вищої освіти так і науково-педагогічних працівників кафедри;
- продовжити підготовку та видання власних підручників і навчальних посібників викладачами кафедри, у тому 
числі іноземною мовою;
- активізувати роботу науково-педагогічного персоналу кафедри щодо наукових публікацій у періодичних виданнях, 
що входять до міжнародних наукометричних баз; 
- продовжувати оновлення матеріально-технічної бази;
- здійснювати періодичний перегляд та моніторинг змісту ОП із урахуванням сучасних вимог ринку праці та 
інтересів стейкхолдерів.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Аналітико-
прогностичне 
забезпечення 
управління

навчальна 
дисципліна

АНАЛІТИКО-
ПРОГНОСТИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ.pdf

CN/mgFlOdXTqxtSR
NdrD1oBusvBwWVg
WM3POzBvKCe0=

ПК з мультимедійним 
проектором і виходом в 
Інтернет

Автоматизовані 
інформаційні процеси

навчальна 
дисципліна

АВТОМАТИЗОВАНІ 
ІНФОРМАЦІЙНІ 

ПРОЦЕСИ.pdf

vRsOHq5kH3GZD8Sj
oyJSe1rwMMGJwYR

k2iz5BVPg0w0=

ПК з мультимедійним 
проектором і виходом в 
Інтернет

Науково-дослідницька 
практика

практика науково-
дослідницька.pdf

wK5gWUS0qexT485
20mXV+xEXaNjur1+

tXZwS9KX8Ma0=

Науково-педагогічна 
практика

практика науково-
педагогічна.pdf

/k8O6gxXaJfG+1ifW
djIVl5cZVYh7NAom

YtlbW9yaZs=

Переддипломна 
практика

практика переддипломна.pdf Mb+2V7HjaLWusLT
E8D0nOqlm7J6b2ck

7icoDkCXRQw0=

Антикризові стратегії 
в PR

навчальна 
дисципліна

АНТИКРИЗОВІ 
СТРАТЕГІЇ В PR.pdf

CI0jOSIInDVJow5m
YVkC7hnx4LEpPQ9l

oTaJqmBdMrY=

ПК з мультимедійним 
проектором і виходом в 
Інтернет

Теорія стратегічних 
комунікацій

навчальна 
дисципліна

ТЕОРІЯ 
СТРАТЕГІЧНИХ 

КОМУНІКАЦІЙ.pdf

Bek43ZYIEwTaSslVj
+DWNWcEGPWZ4y

PzYtLxngLdn3s=

ПК з мультимедійним 
проектором і виходом в 
Інтернет

Методологія та 
організація наукових 
досліджень у галузі 

навчальна 
дисципліна

МЕТОДОЛОГІЯ ТА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 

НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ У 

ГАЛУЗІ.pdf

mrK6Binl0DJYMCIN
ByKq+j7IIfM2S8i6P

XmdX3zRAq4=

ПК з мультимедійним 
проектором і виходом в 
Інтернет

Педагогіка, психологія 
і методика викладання 
у вищій школі

навчальна 
дисципліна

ПЕДАГОГІКА ТА 
ПСИХОЛОГІЯ 

ВИЩОЇ 
ШКОЛИ.pdf

tB4W/BC0ETobP/p/
OB85tJX0OD8J16m1

i4dvHbOwu4A=

ПК з мультимедійним 
проектором і виходом в 
Інтернет

Менеджмент 
організацій

навчальна 
дисципліна

МЕНЕДЖМЕНТ 
ОРГАНІЗАЦІЙ.pdf

xVFjrBu28aPGi0AU
C0Ll2/8OEq/evCaLr

Cdbb0G53DU=

ПК з мультимедійним 
проектором і виходом в 
Інтернет

Захист інформації навчальна 
дисципліна

ЗАХИСТ 
ІНФОРМАЦІЇ.pdf

/BFN0CPdu7w4+AC
9uvpMuvkkDNQC6ty

WdDurTTvsbbk=

ПК з мультимедійним 
проектором і виходом в 
Інтернет

Документологія навчальна 
дисципліна

ДОКУМЕНТОЛОГІ
Я.pdf

WgNy42meCYX86K
pjBjFlooLwDfpd7MZ

O+QZ1P+qwFwk=

ПК з мультимедійним 
проектором і виходом в 
Інтернет

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування



177867 Вишнівський
Віктор 
Вікторович

Завідувач 
кафедрою, 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Інформаційни
х технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 
університет 

телекомунікаці
й, рік 

закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
7.17010101 

безпека 
інформаційних 

і 
комунікаційни

х систем, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 008056, 

виданий 
10.02.2010, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 006130, 

виданий 
13.12.2016, 

Атестат 
професора 

12ПP 008789, 
виданий 

04.07.2013

25 Автоматизован
і інформаційні 
процеси

Виконання умов 
пункту 38 Ліцензійних 
вимог (1, 3, 6, 7, 8, 9, 
19)                 

180331 Виноградова 
Олена 
Володимирів
на

Завідувач 
кафедрою, 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
спеціаліста, 
Донецький 

інститут 
радянської 
торгівлі, рік 
закінчення: 

1986, 
спеціальність:  

Організація 
механізованої 

обробки 
економічної 
інформації, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 005663, 

виданий 
15.03.2007, 

Атестат 
доцента ДЦ 

000212, 
виданий 

22.06.2000, 
Атестат 

професора 
12ПP 005166, 

виданий 
24.12.2007

28 Методологія та 
організація 
наукових 
досліджень у 
галузі 

Виконання умов 
пункту 38 Ліцензійних 
вимог                   
(п. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 19)

145637 Дубовик 
Наталія 
Анатоліївна

Доцент 
кафедри 
документоз
навства та 
інформацій
ної 
діяльності, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 021822, 
виданий 

14.01.2004

17 Антикризові 
стратегії в PR

Виконання умов 
пункту 38 Ліцензійних 
вимог                   
(п. 1, 3,4, 5, 8, 12, 19, 20 
)

260283 Стороженко 
Ліна 
Григорівна

доцент 
кафедри 
документоз
навства та 
інформацій
ної 
діяльності, 
Основне 

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
спеціаліста, 

Кіровоградськ
ий державний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 

18 Теорія 
стратегічних 
комунікацій

Виконання умов 
пункту 38 Ліцензійних 
вимог
(п. 1, 3, 4, 10, 12, 14)



місце 
роботи

Винниченка, 
рік закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

030502 
Українська 

мова і 
література, 

Диплом 
магістра, 

Кіровоградськ
ий державний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Винниченка, 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
030502 

Українська 
мова і 

література, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 038945, 

виданий 
29.09.2016

260283 Стороженко 
Ліна 
Григорівна

доцент 
кафедри 
документоз
навства та 
інформацій
ної 
діяльності, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
спеціаліста, 

Кіровоградськ
ий державний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Винниченка, 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
030502 

Українська 
мова і 

література, 
Диплом 
магістра, 

Кіровоградськ
ий державний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Винниченка, 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
030502 

Українська 
мова і 

література, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 038945, 

виданий 
29.09.2016

18 Документологі
я

Виконання умов 
пункту 38 Ліцензійних 
вимог
(п. 1, 3, 4, 10, 12, 14)

115586 Мужанова 
Тетяна 
Михайлівна

доцент 
кафедри 
управління 
інформацій
ною та 
кібернетич
ною 
безпекою, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 
Захисту 

інформації

Диплом 
кандидата наук 

ДK 053265, 
виданий 

08.07.2009

6 Захист 
інформації

Виконання умов 
пункту 38 Ліцензійних 
вимог
(п. 1, 4, 12, 13, 14)

356622 Кондратенко доцент, Навчально- Диплом 13 Педагогіка, Виконання умов 



Наталія 
Юріївна

Основне 
місце 
роботи

науковий 
інститут 

гуманітарних 
та 

природничих 
дисциплін

кандидата наук 
ДK 050257, 

виданий 
18.12.2018

психологія і 
методика 
викладання у 
вищій школі

пункту 38 Ліцензійних 
вимог
(п. 1, 4, 12, 13, 14)

131354 Лазоренко 
Лариса 
Віталіївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
університет 
біоресурсів і 

природокорист
ування 

України, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

6.040201 
математика, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 007166, 

виданий 
12.12.2017, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014728, 
виданий 

12.06.2002, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
018123, 

виданий 
24.10.2007

19 Менеджмент 
організацій

Виконання умов 
пункту 38 Ліцензійних 
вимог
(п. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 
12)

145637 Дубовик 
Наталія 
Анатоліївна

Доцент 
кафедри 
документоз
навства та 
інформацій
ної 
діяльності, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Менеджменту 
та 

підприємництв
а 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 021822, 
виданий 

14.01.2004

17 Аналітико-
прогностичне 
забезпечення 
управління

Виконання умов 
пункту 38 Ліцензійних 
вимог                   
(п. 1, 3, 4, 5, 8, 12, 19, 
20 )

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 17
Володіти 
культурою 
мислення, вміти 
узагальнювати, 
аналізувати і 
синтезувати 
інформацію в 
діяльності, 
пов’язаній із її 
пошуком, 
накопиченням, 
зберіганням та 
використанням.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень у галузі 

лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

поточний контроль (усне 
опитування), модульний 
контроль, підсумковий залік

Педагогіка, психологія 
і методика викладання 
у вищій школі

лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

поточний контроль (усне 
опитування), модульний 
контроль, підсумковий залік

Документологія лекції, семінарські заняття, 
практичні заняття, 
самостійна робота

поточний контроль, 
модульний контроль, 
курсова робота, екзамен

Антикризові стратегії 
в PR

лекції, практичні заняття, 
семінарські заняття, 

поточний контроль, 
модульний контроль, 



самостійна робота екзамен

Теорія стратегічних 
комунікацій

лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота

поточний контроль, 
модульний контроль, 
екзамен

Науково-дослідницька 
практика

практика підсумковий контроль 
(диференційований залік)

ПРН 16
Застосовувати 
знання основ 
педагогіки і 
психології, 
інноваційні 
методики 
викладання 
фахових дисциплін 
у навчально-
виховному процесі 
закладів вищої 
освіти.

Педагогіка, психологія 
і методика викладання 
у вищій школі

лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

поточний контроль (усне 
опитування), модульний 
контроль, підсумковий залік

Науково-педагогічна 
практика

практика підсумковий контроль 
(диференційований залік)

ПРН 9
Здійснювати 
маркетингові 
дослідження ринку 
інформаційних 
продуктів та 
послуг

Переддипломна 
практика

практика підсумковий контроль 
(диференційований залік)

ПРН 15
Застосовувати 
законодавство, що 
регулює управління 
авторськими 
правами в 
інформаційній 
галузі.

Захист інформації лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

поточний контроль (усне 
опитування), модульний 
контроль, підсумковий залік

ПРН 12
Використовувати 
знання та навички 
щодо проведення 
збору даних, 
моделювання 
документно-
інформаційних 
систем і їх ресурсів 
при аналізі 
конкурентоспромо
жності установи. 

Аналітико-
прогностичне 
забезпечення 
управління

лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

поточний контроль, 
модульний контроль, 
екзамен

ПРН 11
Застосувати 
законодавчі та 
нормативні 
документи, що 
регулюють 
функціонування 
інформаційної 
сфери

Захист інформації лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

поточний контроль (усне 
опитування), модульний 
контроль, підсумковий залік

ПРН 10
Використовувати 
прикладні соціо-
комунікативні 
технології для 
організації 
ефективного 
спілкування на 
професійному, 
науковому та 
соціальному рівнях 
на засадах 
толерантності, 
діалогу і 
співробітництва

Менеджмент 
організацій

лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

поточний контроль (усне 
опитування), модульний 
контроль, підсумковий 

Науково-педагогічна 
практика

практика підсумковий контроль 
(диференційований залік)

Переддипломна 
практика

практика підсумковий контроль 
(диференційований залік)



ПРН 7
Розробляти моделі 
предметної галузі, 
застосовувати 
принципи 
проектування 
автоматизованих 
БД, семантичного 
вебу, веб-сервісів 
та соціальних 
медіа в 
інформаційній 
діяльності. 

Автоматизовані 
інформаційні процеси

лекції, практичні заняття, 
семінарські заняття, 
самостійна робота

поточний контроль, 
модульний контроль, 
екзамен 

ПРН 5
Здійснювати 
процедури 
аналітико-
синтетичного 
опрацювання 
наукової та 
управлінської 
інформації.

Науково-педагогічна 
практика

практика підсумковий контроль
(диференційований залік)

Науково-дослідницька 
практика

практика підсумковий контроль
(диференційований залік)

Антикризові стратегії 
в PR

лекції, практичні заняття, 
семінарські заняття, 
самостійна робота

поточний контроль, 
модульний контроль, 
екзамен

Аналітико-
прогностичне 
забезпечення 
управління

лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

поточний контроль, 
модульний контроль, 
екзамен

Документологія лекції, семінарські заняття, 
практичні заняття, 
самостійна робота

поточний контроль, 
модульний контроль, 
курсова робота, екзамен

Педагогіка, психологія 
і методика викладання 
у вищій школі

лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

поточний контроль (усне 
опитування), модульний 
контроль, підсумковий залік

Методологія та 
організація наукових 
досліджень у галузі 

лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

поточний контроль (усне 
опитування), модульний 
контроль, підсумковий залік

ПРН 4
Застосовувати 
технології 
створення та 
підтримки 
функціонування 
електронних 
бібліотек та 
архівів, вивчення 
та задоволення 
інформаційних 
потреб 
користувачів. 

Автоматизовані 
інформаційні процеси

лекції, практичні заняття, 
семінарські заняття, 
самостійна робота

поточний контроль, 
модульний контроль, 
екзамен 

ПРН 3
Розробляти 
проекти 
автоматизації 
формування 
інформаційних 
ресурсів 
бібліотечних та 
архівних установ. 

Автоматизовані 
інформаційні процеси

лекції, практичні заняття, 
семінарські заняття, 
самостійна робота

поточний контроль, 
модульний контроль, 
екзамен 

ПРН 2
Здійснювати 
організацію та 
управління 
інформаційно-
аналітичною 
діяльністю на 
підприємствах та 
установах. 

Переддипломна 
практика

практика лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

Аналітико-
прогностичне 
забезпечення 
управління

лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

поточний контроль (усне 
опитування), модульний 
контроль, підсумковий залік

Менеджмент 
організацій

лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

поточний контроль (усне 
опитування), модульний 
контроль, підсумковий залік

ПРН 1
Формувати 

Переддипломна 
практика

практика підсумковий контроль 
(диференційований залік)



стратегії 
системної 
організації, 
модернізації, 
підвищення 
ефективності 
управління 
інформаційною, 
бібліотечною та 
архівною 
діяльністю

Теорія стратегічних 
комунікацій

лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

поточний контроль (усне 
опитування), модульний 
контроль, підсумковий залік

Антикризові стратегії 
в PR

лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

поточний контроль (усне 
опитування), модульний 
контроль, підсумковий залік

ПРН 8
Створювати та 
реалізовувати 
затребувані 
споживачами 
інформаційні 
продукти та 
послуги

Аналітико-
прогностичне 
забезпечення 
управління

лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

поточний контроль, 
модульний контроль, 
екзамен

 


