
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Державний університет телекомунікацій

Освітня програма 50898 Інтелектуальні системи управління

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 124 Системний аналіз

 
 

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 50898

Назва ОП Інтелектуальні системи управління

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність 124 Системний аналіз

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 телекомунікацій, кафедра системного 
аналізу

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

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій, Навчально-
науковий інститут менеджменту

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

2131.2 Аналітик комп'ютерних систем, 2310.2 Викладач закладу вищої 
освіти

Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 263831

ПІБ гаранта ОП Золотухіна Оксана Анатоліївна

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри системного аналізу

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

zolotukhina.oks.a@gmail.com

Контактний телефон гаранта ОП +38(095)-510-12-40

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 2 р. 0 міс.

очна денна 1 р. 6 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-професійна програма «Інтелектуальні системи управління» другого (магістерського) освітнього рівня 
вищої освіти з іншими нормативними документами Державного університету телекомунікацій (далі – ДУТ) 
визначає, мету, цілі і зміст підготовки фахівців за спеціальністю 124 Системний аналіз. За розробку та реалізацію 
програми відповідає кафедра Системного аналізу, яка є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту 
телекомунікації. Для розробки ОП «Інтелектуальні системи управління» другого (магістерського) рівня вищої 
освіти, рішенням Вченої ради ДУТ був схвалений склад проектної групи  та затверджений наказом ректора. 
Членами робочої групи був проведений детальний аналіз ринку праці, вивчені вимоги роботодавців до кваліфікацій 
та компетентостей претендентів на роботу на позиціях, що відповідають ролям системного аналітика в ІТ-галузі на 
рівні «профессіонал». Дану ОП було введено в дію з 01 вересня 2020 р., відповідно до рішення Вченої ради ДУТ 
(протокол № 10 від 02.12.2019 р.) та наказу ректора від 02.12.2019 р. № 545.
У 2021 році ОП було переглянуто та оновлено відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 124 
«Системний аналіз» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (Наказ МОН України від 18.03.2021 № 332), 
професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти» (Наказ Мінекономіки від 23.03.2021 
№ 610), рекомендацій акредитаційних комісій Університету, та урахуванням пропозицій роботодавців, здобувачів 
вищої освіти та інших стейкхолдерів. Нова ОП затверджена Вченою радою ДУТ (протокол № 14 від 26.04.2021 р.) та 
наказом ректора від 26.04.2021 р. №88, і введена в дію з 01.09.2021 р. Перший набір здобувачів вищої освіти на цю 
освітню програму був здійснений у 2020 році.
 
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 З ОД З

1 курс 2021 - 2022 14 14 0 0 0

2 курс 2020 - 2021 0 4 1 0 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 4700 Системний аналіз
42039 Інформаційні технології автоматизації бізнес-процесів 
та аналізу данних

другий (магістерський) рівень 50898 Інтелектуальні системи управління
43017 Системний аналіз

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 0 0
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право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

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 ОП-скан.pdf NBit1i0dfe5wkOnPvcGT8Q0Cgt+C1I9G4zDBrY4Oh50=

Навчальний план за ОП plandenna.pdf QvNdLxgly5uW6RkgkazBz9pml6p+cCZMXbzPcHy5OBE
=

Навчальний план за ОП plansazaoch.pdf /NS4r4vwscfYUyrJhte0RBDiTXZ4Sh43OXGiFjIB/f8=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рец-КИБЕР.pdf 3vrjTX+SP4M59LLj3ZeW5BvdR9loon3R01JDb4QNicM=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рец-ЦБТ.pdf 8ALe0Y8jIgCytOFjuVR9u6ThhmbWUHIQLFq0ZlzFV7g=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Метою ОП є підготовка професіоналів, здатних розробляти і застосовувати методи і засоби системного аналізу для 
прогнозування поведінки, проектування, управління складними системами, та для проектування систем підтримки 
прийняття рішень на основі методології системного аналізу та з використанням методів та засобів штучного 
інтелекту, сучасної теорії інтелектуальних систем управління. Унікальність цієї ОП полягає у її спрямуванні на 
підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці за рахунок розвитку перспективних напрямів 
інтелектуального управління складними об’єктами та системами різної природи, особливо в умовах наявності 
невизначеностей, конфліктів та ризиків. Програма передбачає практичну спрямованість навчання, що досягається, 
в тому числі, шляхом залучення фахівців-практиків в галузі розробки, впровадження та супроводу інтелектуальних 
систем управління до навчального процесу у форматі проведення відкритих лекцій, семінарів, практичних занять 
тощо, формування навчальних практичних кейсів на основі реальних задач, спільної науково-дослідної роботи. 
Окремі теми освітніх компонент викладаються англійською мовою, що забезпечує можливість реалізації 
професійної діяльності, як в межах України так і за кордоном. Крім того, ОП має елементи міждисциплінарного 
характеру, що дозволяє здобути компетенцій, спрямованих на використання можливостей сучасних 
телекомунікаційних та інформаційних технологій в різних сферах економіки України.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Стратегією розвитку ДУТ на період 2020-2025 рр. http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_11377077.pdf , визначено 
місію, яка полягає в наступному: реалізація суспільної ролі університету у розбудові держави через якісну освіту, 
наукові дослідження, розвиток творчої особистості з креативним мисленням. Цілі ОП відповідають місії та стратегії 
Університету, оскільки програма спрямована на забезпечення студентам ґрунтовної підготовки та високої 
конкурентоспроможності на ринку праці для ефективного виконання завдань інноваційного характеру в сфері ІТ 
технологій. Організаційно виконання завдань, висвітлених у стратегії, забезпечується: тісною співпрацею кафедри з 
компаніями-партнерами: проходження на їх базі практик, залучення представників до проведення навчальних 
занять, виконання НДР на замовлення роботодавців; формуванням навчальних планів, які орієнтуються на 
студента, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку ІТ-галузі; врахуванням думки студентів щодо змісту та складу 
дисциплін та якості викладання шляхом проведення опитувань студентів щодо змісту та якості викладання на ОП. 
Все це доводить відповідність цілей ОП Стратегії та місії Університету.

 

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

При формулюванні цілей та програмних результатів навчання враховувались в першу чергу інтереси і пропозиції 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 124 Системний аналіз, а також 
результати діяльності органів студентського самоврядування, Координаційної ради по оцінці якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти, студентів-членів Вченої Ради ДУТ. Під час перегляду ОП до робочих груп 
залучаються здобувачі вищої освіти. Під час регулярних зустрічей з ректором голови студентських рад 
висловлювали інтереси здобувачів вищої освіти, які в подальшому були враховані та сформовані у вигляді цілей ОП 
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і мають своє відображення у програмних результатах, а саме: досягнення рівня англійської мови, необхідного для 
професійного спілкування в сфері ІТ; вміння виконувати обробку, аналіз, систематизацію науково-технічної 
інформації, узагальнювати передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з питань системного аналізу. Також 
проводиться щорічне опитування здобувачів освіти, внаслідок чого кафедра отримує побажання та пропозиції щодо 
оновлення вмісту ОП.

- роботодавці

Представники роботодавців брали участь у зовнішній експертизі ОП на етапах її підготовки, перегляду, оновлення 
та затвердження. Рецензентами ОП з кола роботодавців в 2021 році виступили представники ТОВ «Центр Бізнес-
технологій» та ТОВ «КІБЕРБІОНІК СИСТЕМАТІКС». В результаті співпраці було скориговано цілі та програмні 
результати навчання з урахуванням вимог роботодавців до позицій, що відповідають професійним ролям фахівця, 
що спеціалізується на проектуванні, розробці та впровадженні інтелектуальних систем управління. Зокрема, 
інтереси роботодавців враховані в аспекті прагнення підготовки фахівців з розвинутими спеціальними 
компетентностями, які могли б демонструвати свої знання, уміння і навички, необхідні для здійснення фахової 
діяльності Тісна співпраця з роботодавцями підтверджується тим, що при перегляді ОП у 2021 році вищезазначені 
представники реального ринку праці взяли активну участь у обговоренні компетентностей, зазначених у державних 
стандартах, та їх відповідність у існуючій освітній програмі.

- академічна спільнота

Цілі, загальні та фахові компетентності, а також програмні результати навчання ОП враховують інтереси 
академічної спільноти. Зокрема, до участі в обговоренні ОП залучалися науковці Інституту проблем штучного 
інтелекту НАН і МОН України, Інституту освітньої аналітики, викладачі кафедр Навчально-наукового інституту 
інформаційних технологій та Навчально-наукового інституту телекомунікацій ДУТ, сфера професійних та наукових 
інтересів яких корелюється з цілями та задачами ОП. Для посилення блоку загальної підготовки було 
запропоновано додати дисципліну «Комерціалізація інновацій в цифровій економіці», в блоці дисциплін 
професійної та практичної підготовки було проведено модернізацію освітніх компонент з урахуванням вимог 
Стандарту вищої освіти за спеціальністю 124 «Системний аналіз» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

- інші стейкхолдери

Окрім компаній-партнерів, з представниками яких відбувалося безпосереднє обговорення змісту ОП, також 
проводився аналіз вимог інших стейкхолдерів. Зокрема, в ОП були враховані вимоги до фахових компетентностей, 
які представлені у вакансіях потенційних роботодавців в мережі інтернет на сайтах пошуку роботи до позицій 
архітектор інформаційних систем, IT Solution Architect та інших. Кафедра активно співпрацює з компаніями, 
державними установами та дослідницькими інститутами стосовно змістовного наповнення освітніх компонент 
навчальних програм. Співпраця з Інститутом проблем штучного інтелекту НАН і МОН України дозволила 
вдосконалити зміст дисципліни «Методи та засоби штучного інтелекту», представники Інституту освітньої 
аналітики надали пропозиції щодо організації проведення науково-дослідної та переддипломної практики. 

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

Цілі та програмні результати навчання чітко відображають інноваційну орієнтованість ОП та, відповідно до них, 
програма відповідає тенденціям розвитку ІТ-галузі як в Україні, так і за кордоном; запитам щодо підготовки 
конкурентоспроможних фахівців з інтелектуальних систем управління для потреб бізнесу та державних установ. 
Так, за результатами аналізу стратегічних трендів, представлених на конференції для керівників ІТ-індустрії Gartner 
IT Symposium/Xpo 2020, одним із перспективних напрямків розвитку є підготовка фахівців AI Engineering для 
управління системами на основі інтелектуальних технологій. Особливості тенденцій розвитку спеціальності 
враховуються під час щорічного перегляду ОП, робочих програм дисциплін, за результатами дискусій з 
роботодавцями та академічною спільнотою, під час участі у науково-практичних заходах за участі компаній 
партнерів. 
Кафедрою системного аналізу ведеться моніторинг вакансій на ринку праці та кваліфікаційних вимог до них, 
сформованих роботодавцями. Орієнтованість сучасного бачення підготовки фахівця за профілем інтелектуальні 
системи управління відображена в компонентах циклу професійної та практичної підготовки Сучасна теорія 
інтелектуальних систем управління, Інтелектуальне управління в умовах невизначеності, Методи та засоби 
штучного інтелекту, Методи та технології прийняття рішень. Для ефективного здійснення професійної діяльності 
викладання окремих тем дисциплін Інтелектуальне управління в умовах невизначеності та Методи та технології 
прийняття рішень здійснюється англійською мовою.

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

Під час формулювання цілей та ПРН ОП було враховано галузевий та регіональний контекст у плані визначення 
загальних пріоритетів ІТ- галузі в м. Києві та Київському регіоні, зокрема бачення представників передових 
підприємствам ІТ галузі, державних та наукових установ, підприємств сфери бізнесу м. Києва, в тому числі таких, з 
якими заключено договори про співпрацю за різними напрямками. Серед них ТОВ «Центр бізнес-технологій», 
Odoo-Україна, Центральний державний електронний архів України, Державна наукова установа «Інститут освітньої 
аналітики», Vega Telecom, SOFT.UA, EPAM, Soft Serve, Global Logic. Їх участь в освітньому процесі обумовлює набуття 
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актуальних компетентностей випускників освітньо-професійної програми: застосування методів та засобів теорії 
інтелектуальних систем управління, штучного інтелекту, математичного, комп’ютерного та інформаційного 
моделювання, сучасних ІТ-технологій та мов програмування в конкретних бізнес-процесах, що характеризуються 
наявністю невизначеності, конфліктів та ризиків. Це також буде сприяти працевлаштуванню випускників.

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

При розробці ОП прийнято до уваги іноземний досвід реалізації програм підготовки магістрів з системного аналізу, 
зокрема? програма підготовки Масачусетського технологічного університету Master of Business Analytics 
(https://mitsloan.mit.edu/master-of-business-analytics/program-components/mban-curriculum ), яка в тому числі 
передбачає вивчення методів оптимізації, машинного навчання, цифрової економіки.
При формулюванні цілей та ПРН прийнято до уваги досвід підготовки здобувачів вищої освіти за аналогічною 
спеціальністю в інших ЗВО України (КНУ ім. Тараса Шевченка, НУ «КПІ» ім. Сікорського, НТУ «ХПІ», НУ 
"Львівська політехніка", НУ "Запорізька політехніка" та інші). Аналіз вітчизняних ОП за спеціальністю 124 
Системний аналіз показав, що частина програм зосереджується на підготовці висококваліфікованих фахівців з 
глибинними математичними знаннями, що здатні вирішувати задачі управління інтелектуальними 
комп’ютеризованими системами, задачі прийняття рішень в бізнесі та на виробництві, застосовувати інтелектуальні 
технології та прийняття рішень в складних системах. В той же час, значна кількість ОП не має конкретної 
спеціалізації, однак серед освітніх компонент містить дисципліни, пов’язані із інтелектуальними системами 
управління. Це підтверджує актуальність даної ОП. Врахування в ОП сучасних тенденцій ІТ-ринку, акцент на 
посиленому вивченні іноземної мови, практичній підготовці за участі компаній-партнерів, потужна навчально-
матеріальна база забезпечують конкурентоспроможність даної ОП серед вітчизняних та іноземних аналогів.

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

ОП розроблено на основі стандарту вищої освіти за спеціальністю 124 «Системний аналіз» для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти (Наказ МОН України від 18.03.2021 № 332). Досягнення результатів навчання, 
визначених стандартом вищої освіти за спеціальністю 124 «Системний аналіз» за другим (магістерським) рівнем 
забезпечується змістом, структурою і логічною послідовністю освітніх компонентів, а також формами та методами 
освітнього процесу.
В ОП розроблено структурно-логічну схему освітніх компонентів, матрицю відповідності програмних 
компетентностей обов’язковим компонентам освітньої програми, матрицю забезпечення програмних результатів 
навчання (РН) відповідними обов’язковими компонентами освітньої програми.
Так, наприклад, результати навчання, які визначено стандартом, досягаються завдяки освітнім компонентам: 
РН2. Будувати та досліджувати моделі складних систем і процесів застосовуючи методи системного аналізу, 
математичного, комп’ютерного та інформаційного моделювання.– Організація проведення наукових досліджень, 
Сучасна теорія інтелектуальних систем управління, Інтелектуальне управління в умовах невизначеності, Методи та 
засоби штучного інтелекту, Методи та технології прийняття рішень
РН3. Застосовувати методи розкриття невизначеностей в задачах системного аналізу, розкривати ситуаційні 
невизначеності та невизначеності в задачах взаємодії, протидії та конфлікту стратегій, знаходити компроміс при 
розкритті концептуальної невизначеності - Математичні методи моделювання та організації процесів, 
Комерціалізація інновацій в цифровій економіці, Сучасна теорія інтелектуальних систем управління, Інтелектуальне 
управління в умовах невизначеності, Методи та засоби штучного інтелекту, Методи та технології прийняття рішень
РН7. Розробляти інтелектуальні системи в умовах слабо структурованих даних різної природи. - Сучасна теорія 
інтелектуальних систем управління, Методи та засоби штучного інтелекту

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

Для спеціальності 124 «Системний аналіз» для другого (магістерського) рівня вищої освіти розроблений і 
затверджений Стандарт вищої освіти (наказ МОН України № 332 від 18.03.2021 р.)

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
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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 ОП відповідає визначеній стандартом вищої освіти предметній області. Об’єктом вивчення є математичні 
методи та інформаційні технології аналізу, моделювання, прогнозування, проєктування та прийняття рішень 
стосовно складних систем різної природи. Метою освітньо-професійної програми є підготовка підготовка 
професіоналів, здатних розробляти і застосовувати методи і засоби системного аналізу для прогнозування 
поведінки, проектування, управління складними системами, та для проектування систем підтримки прийняття 
рішень на основі методології системного аналізу та з використанням методів та засобів штучного інтелекту, сучасної 
теорії інтелектуальних систем управління. Теоретичний зміст предметної області складають: : теорія керування та 
прийняття рішень, математичне і комп’ютерне моделювання систем та процесів, управління ІТ проєктами та ІТ 
продуктами, аналіз даних, дослідження операцій, оптимізація систем. Методи, методика та технології включають: 
методи математичного та комп’ютерного моделювання, інтелектуального аналізу даних, штучного інтелекту, бізнес-
аналітики, оптимізації та дослідження операцій, прогнозування, оцінювання ризиків, теорії керування та прийняття 
рішень, теорії ігор та конфліктів, експертного оцінювання, сталого розвитку. 
Обов’язкова частина ОП містить загальний цикл та цикл професійної та практичної підготовки. Компоненти циклу 
професійної та практичної підготовки включають науково-педагогічну, науково-дослідну та переддипломну 
практики, що віддзеркалюють загальні та спеціальні результати навчання відповідно до цілей ОП (компетентностей, 
що визначені стандартом вищої освіти). ОП структурована в контексті загального часу навчання (за 
семестрами/роками). Алгоритм реалізації освітньої програми для формування у студентів загальних і професійних 
компетентностей представлено структурно-логічною схемою. Вона призначена для: розробки логічної послідовності 
вивчення кожної дисципліни; встановлення і оптимальної реалізації міжпредметних зв'язків; створення 
раціональної структури навчального процесу за типами занять на весь період навчання з урахуванням складності і 
змісту дисципліни.
При формуванні структурно-логічної схеми підготовки магістрів з системного аналізу було враховано основні 
принципи навчання: принцип неперервності і послідовності навчання, принцип наступності навчання – вивчений у 
певній дисципліні матеріал буде використовуватись при вивченні наступних дисциплін, в процесі проходження 
практик студентів та при виконанні кваліфікаційної роботи магістрів.
Усі програмні результати навчання забезпечуються освітніми компонентами, які включено до нормативної 
складової ОП.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії (ІОТ) полягає в складанні здобувачем власного індивідуального 
навчального плану, що забезпечує підготовку здобувача в межах його інтересів, підвищення його 
конкурентоспроможності на ринку праці, надання можливості отримання необхідних йому в подальшому soft, hard 
skills. ІОТ передбачає вільний вибір видів навчальної діяльності, дисциплін, які найбільше імпонують побажанням і 
уявленням здобувача про обрану професію. Також ІОТ може бути реалізована через: обрання певних 
сертифікованих курсів для формування додаткових професійних компетентностей; обрання місця проходження 
практики; обрання теми кваліфікаційної роботи та наукового керівника; реалізацію права здобувачів на академічну 
мобільність за такими формами: навчання за програмами академічної мобільності; мовне стажування; наукове 
стажування. Обсяг освітніх компонент за вибором становить не менше 25% (25 кредитів) загального обсягу 
відповідної ОП. Формування ІОТ регламентується Положенням про формування ІОТ здобувачів вищої освіти у ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_96193022.pdf, Положенням про організацію освітнього процесу в ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.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 тощо.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Вибір навчальних дисциплін здійснюється згідно з Положенням про порядок та умови обрання студентами 
вибіркових дисциплін у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_48465246.pdf та Положенням про формування 
індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти у ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_96193022.pdf. Положення містить основні вимоги щодо реалізації 
студентами права вибору дисциплін.
Процедурі вибору здобувачами вищої освіти освітніх компонент передує їх ознайомлення із порядком, термінами, 
особливостями запису на вивчення навчальних дисциплін, запропонованих у Каталозі освітніх компонентів 
вільного вибору студентами http://www.dut.edu.ua/ua/2080-katalog-osvitnih-komponentiv-vilnogo-viboru-studentami- 
navchannya, та за умови формування навчальних груп для їх вивчення.
Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти на початку осіннього семестру здійснюють вибір освітніх 
компонент для вивчення їх у поточному навчальному році з Каталогу освітніх компонентів вільного вибору 
студентами з будь-якого його розділу. Процедура вибору освітніх компонент для здобувачів другого (магістерського) 
рівня вищої освіти включає такі етапи: 1. Здобувач ознайомлюється на сайті Університету у розділі Навчання з 
Каталогом освітніх компонент вільного вибору та силабусами. В разі потреби здобувач звертається за консультацією 
до куратора групи. Тривалість етапу становить два тижні та з метою забезпечення участі всіх здобувачів у процедурі 
вибору контролюється куратором групи. 2. Здобувач зробивши вибір пише відповідну заяву. Заповнену заяву 
передає деканату, який узагальнює списки та формує навчальні групи та передає інформацію щодо сформованих 
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груп до Навчально-методичного центру. 3. Деканат після формування груп надає зворотній зв’язок студенту про 
підтвердження його вибору на першому етапі обрання освітніх компонент для вивчення або про неможливість 
формування групи для вивчення обраної ним освітньої компоненти. У разі неможливості формування групи для 
вивчення обраної ним освітньої компоненти здобувачу надається можливість повторно здійснити вибір, 
приєднавшись до вже сформованих груп або опанувати обрану дисципліну індивідуально з використанням змішаної 
форми навчання та індивідуальних консультацій (можливість надається за обґрунтованою заявою студента та 
рішенням кафедри, яка забезпечує викладання дисципліни).
Навчальні групи другого (магістерського) рівня вищої освіти для вивчення вибіркових освітніх компонент мають 
бути чисельністю не менше 5 осіб.
Якщо здобувач вищої освіти із поважної причини не зміг обрати освітні компоненти вчасно, або виявив помилку 
щодо свого волевиявлення, він має звернутись до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним 
дисциплін, надавши документи, що засвідчують поважність причини. Не допускається зміна обраних дисциплін 
після початку навчального семестру, в якому вони викладаються.

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

В рамках навчального плану за всіма дисциплінами циклу професійної та практичної підготовки більше 50 % 
навчального часу відведено на практичні заняття, а інша частина – на теоретичні. Окрім цього, за ОП передбачені 
науково-педагогічна, науково-дослідна та переддипломна практики відповідно по 6 кредитів кожна. Проходження 
практики регламентовано Положенням про проведення практики у ДУТ, 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_62327642.pdf. Всі види практик є обов’язковими освітніми компонентами ОП. 
Практична підготовка проводиться під керівництвом викладача кафедри та спеціаліста підприємства (організації) з 
фаху. Метою практик є оволодіння студентами сучасними методами й формами організації праці, формування на 
базі одержаних професійних компетенцій – умінь і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час 
професійної діяльності в реальних ринкових умовах; поглиблення та закріплення теоретичних знань; опанування 
сучасних прийомів, методів та інструментарію у сфері майбутньої професії; виховання у студентів потреби постійно 
поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Кількість часу відведеного на 
проходження практик та практичні заняття дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 
діяльності.

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

Важливим елементом професійного портрету фахівця в сучасному світі є soft skills, тобто набуття майбутнім 
фахівцем соціальних навичок, які допомагають йому бути успішним. Для випускників ОП в галузі ІТ соціальні 
навички є дуже важливими, тому вони передбачені набуттям відповідних компетентностей, таких як: Здатність до 
пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, Здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). Ці 
компетентності формуються  як загальними, так і професійними освітніми компонентами, серед яких: Педагогіка та 
психологія у вищій школі, Комерціалізація інновацій в цифровій економіці, Організація проведення наукових 
досліджень, Методи та технології прийняття рішень. Відповідні результати навчання (РН): Зрозуміло і недвозначно 
доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються, Вільно 
презентувати та обговорювати усно і письмово результати досліджень та інновацій, інші питання професійної 
діяльності державною та англійською мовами, Здійснювати обробку, аналіз, систематизацію науково-технічної 
інформації, узагальнювати передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з питань системного аналізу. 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт за спеціальністю 124 «Системний аналіз» відсутній. При оновлені ОП використовувався 
професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти» (Наказ Мінекономіки від 23.03.2021 № 
610). Зокрема, компетентності та програмні результати навчання освітніх компонент «Педагогіка та психологія у 
вищій школі» та «Науково-педагогічна практика» враховують вимоги вказаного стандарту, що забезпечує 
формування необхідних знань та вмінь для присвоєння професійної кваліфікації 2310.2 Викладач закладу вищої 
освіти/

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 компонентів ОП, був таким, щоб встановлені кредити та 
визначені результати навчання і навантаження з урахуванням самостійної роботи були досяжними та адекватними. 
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у ДУТ, 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf тривалість теоретичного навчання обов’язкових освітніх 
компонентів, семестрового контролю та виконання самостійної роботи складає 40 тижнів на рік. Навчальне 
навантаження повного навчального року відповідає 60 кредитам ЄКТС. Обсяг 1 кредиту ЄКТС становить 30 годин. 
Середнє тижневе аудиторне навантаження становить 12 годин без урахування вибіркових дисциплін. Кількість 
освітніх компонентів, що планується для вивчення у одному навчальному році не перевищує 15, а сумарна кількість 
екзаменів та заліків за семестр не перевищує 8. Загальний обсяг часу, необхідного на виконання всіх видів 
семестрових завдань, рефератів, проєктів не перевищує кількості передбачених навчальними планами годин. 
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Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових 
навчальних занять час і регламентується навчальним планом. Зміст самостійної роботи студента над певним 
освітнім компонентом визначається робочою програмою навчальної дисципліни, методичними матеріалами, 
завданнями та вказівками викладача.

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

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснюється. За необхідності ОП 
«Інтелектуальні системи управління» може бути адаптована для здобуття вищої освіти за дуальною формою 
навчання відповідно до «Положенням про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДУТ», 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_57217466.pdf.

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?

Для здобуття ступеня вищої освіти за ОП «Інтелектуальні системи управління» можуть навчатися особи, які здобули 
освітній ступінь «Бакалавр». Вступ на навчання здійснюється  на основі єдиного вступного іспиту з іноземної мови 
(ЄВІ)  та вступного іспиту зі спеціальності, яке визначено Правилами прийому на навчання  http://surl.li/aftaw. 
Вимоги до вступного випробування викладено в програмі вступного випробування, яка щорічно оновлюється та 
оприлюднюється на сайті університету http://surl.li/aftax. Програма вступних випробувань враховує особливості ОП 
та дозволяє встановити рівень фахової готовності абітурієнта до навчання за другим (магістерським) рівнем згідно із 
засвоєною ним освітньо-професійною програмою зі спеціальності «Системний аналіз» першого (бакалаврського) 
рівня освіти та споріднених спеціальностей галузі 12 «Інформаційні технології». Під час проходження фахового 
випробування абітурієнт повинен показати знання із теоретичних основ дисциплін циклу професійної і практичної 
підготовки за першим (бакалаврським) рівнем освіти, а також продемонструвати вміння використовувати здобуті 
знання та практичні навички в галузі фахової діяльності у процесі вирішення творчих, навчальних, науково-
дослідницьких завдань; обґрунтовувати свою точку зору, відстоювати свої погляди; аналізувати вплив факторів 
науково-технічного прогресу на предметну галузь; застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології в 
освітній та дослідницькій діяльності.

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, регулюються такими нормативними 
документами ДУТ: Положенням про організацію освітнього процесу у ДУТ, 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf, Положенням про порядок перезарахування результатів 
навчання (трансфер кредитів) у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf, Положенням про порядок 
організації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.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 під час оформлення договору про навчання (стажування) за 
програмою академічної мобільності.

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

Протягом терміну дії ОП не виникало прецедентів визнання результатів навчання, які були отримані в інших ЗВО.

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

Визнання результатів навчання, отримані здобувачем за програмами неформальної освіти, регулюються 
Положенням про неформальну та інформальну освіту ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_89866048.pdf, 
Положенням про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів) у ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf. Вказані документи знаходяться у вільному доступі на сайті 
університету, чим і забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу.

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

Застосування практики визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, для здобувачів вищої 
освіти ОП «Інтелектуальні системи управління» не було.

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 ОП регулюються Положенням про організацію освітнього процесу в ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf. Відповідно до нього освітній процес здійснюється за формами: 
навчальні заняття, в т.ч. онлайн, виконання індивідуальних завдань, практики, контрольні заходи, самостійна 
робота. Основними видами навчальних занять на ОП є: лекції, практичні, лабораторні заняття, консультації. 
Застосовуються традиційні методи і прийоми, а також інтерактивні інноваційні методики (лекції-візуалізації з 
використанням презентаційного матеріалу, мозковий штурм, навчальна дискусія, ділова гра та ін.), які добираються 
викладачем самостійно і прописуються у силабусі навчальної дисципліни. При проведенні проміжного контролю 
переважно використовуються усне опитування, письмове або комп’ютерне тестування. Формами семестрового 
контролю є заліки, іспити та захист курсового проекту. Семестровий контроль проводиться у форматі тестових та 
творчих завдань, в тому числі із використанням електронних засобів. Робоча програма передбачає кореляцію 
результатів навчання за дисципліною з ПРН. Форми і види навчальних занять, а також методи навчання та 
викладання, що сприяють досягненню ПРН, обираються викладачем.

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?

Форми та методи навчання і викладання, що використовуються для реалізації ОП відповідають 
студентоцентрованому підходу. Зокрема, НПП застосовують особистісно-орієнтовану технологію, що передбачає 
організацію навчання на основі врахування особливостей індивідуального розвитку студента, ставлення до нього як 
до свідомого, самостійного, відповідального учасника освітнього процесу. В деяких освітніх компонентах студенти 
вільні самостійно обирати під час навчання форму представлення результатів своєї навчальної діяльності. Також 
застосовуються: технологія розвиваючого навчання, яка спрямована на розкриття невикористаних резервів 
студента; технологія проблемного навчання; технологія організації групової навчальної діяльності. 
Студентоцентрований підхід також забезпечується вибором індивідуальних завдань з окремих освітніх компонентів, 
вибором тем курсових та кваліфікаційних робіт, баз практики, вибором вибіркових дисциплін. Для забезпечення 
студентів інформацією про освітній процес, методичне забезпечення дисциплін, результати успішності, для 
внутрішніх комунікацій використовується локальна мережа Moodle http://dl.dut.edu.ua, електронна пошта, чати 
Viber, Telegram, веб-сайт. В умовах карантину заняття проводяться з використанням інструментів відеозв’язку, 
зокрема, Zoom.
Результати опитування здобувачів показали https://cutt.ly/2jvr4lY, що середній бал (за 5-бальною шкалою) оцінки 
рівня задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання – від 4,7 до 4,9 балів. 

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 в ДУТ), що передбачає право обирати методи та засоби навчання, 
які забезпечують високу якість освітнього процесу. Принцип академічної свободи реалізується викладачами при 
складанні робочих програм навчальних дисциплін 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 особливостей контингенту студентів, 
рівня їх підготовки, інтересів, психологічних особливостей, результатів анкетного опитування тощо. Академічна 
свобода здобувачів вищої освіти реалізується у ході вибору тем для курсових проектів у межах освітніх компонентів 
та кваліфікаційних робіт, тематики наукових пошуків у межах наукових гуртків, які функціонують на кафедрі.

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 у ДУТ є офіційний сайт, на якому зосереджена повна інформація стосовно освітньої діяльності 
університету, в тому числі й по ОП, що акредитується. Здобувачі вищої освіти мають доступ до системи 
дистанційного навчання на базі платформи MOODLE http://dl.dut.edu.ua, яка містить повне навчально-методичне 
забезпечення освітніх компонентів ОП: силабуси, робочі програми дисциплін, тексти лекцій, рекомендації щодо 
організації самостійної роботи, завдання до поточного та підсумкового контролю, критерії оцінювання тощо. ОП 
також є у вільному доступі для здобувачів вищої освіти на сторінці кафедри, а зміст освітніх компонент наведений у 
вигляді силабусів. В освітній програмі сформульовані цілі, зміст та очікувані результати навчання, а на початку 
навчального семестру під час зустрічей із студентами кожен викладач презентує освітні компоненти і висвітлює цілі, 
завдання, очікувані програмні результати навчання, форми і методи викладання навчальних дисциплін, порядок і 
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критерії оцінювання. 

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

Поєднання навчання і наукових досліджень, підготовка наукових кадрів є одним із стратегічних напрямів розвитку 
університету. Здобувачі вищої освіти заохочуються до виконання творчих і наукових робіт: участі в олімпіадах, 
конкурсах, конференціях. За виконання творчих і наукових робіт студенту нараховуються додаткові бали з 
відповідного освітнього компоненту.
На базі кафедри системного аналізу функціонує Проектний практикум системного аналітика», «Фотографія, відео та 
мультимедіа», «Інструментальні засоби роботи в команді», «Інструментальні засоби системного аналізу. Power BI», 
«Дослідження технології неінвазійних інтерфейсів мозок-комп'ютер» в рамках яких студенти проводять теоретичні 
та експериментальні дослідження. 
Поєднання навчання і досліджень за ОП досягається також участю студентів в науково-технічних/науково-
практичних конференціях під керівництвом викладачів та спільними публікаціями. 
Крім того, студенти долучаються до виконання науково-дослідних робіт кафедри. Так, в рамках виконання 
госпдоговрної НДР «Бізнес-аналіз та обґрунтування ІТ рішень для оптимізації виробничих процесів підприємства» 
магістр Снурніков О.О. провів дослідження щодо створення методики оцінки якості роботи персоналу приватного 
підприємства «Мільйон+».

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

НПП кафедри системного аналізу оновлюють зміст освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних 
практик у зазначеній сфері. У всіх дисциплінах, які викладаються на кафедрі втілено інноваційний зміст навчання, 
що є частиною стратегії університету. Зміст навчальних дисциплін кафедри постійно оновлюється з урахуванням 
розвитку науки, змін у законодавчій базі та вимог до компетенцій фахівців на ринку праці. Для врахування вимог 
ринку праці та сучасних практик при коригуванні змісту освітніх компонентів залучаються роботодавці. Прикладом 
цього є оновлення практичної частини дисципліни «Інтелектуальне управління в умовах невизначеності» на основі 
кейсів, запропонованих за результатами зустрічей з представниками компанії ТОВ «Центр бізнес-технологій», 
компанії Vega Telecom та SOFT.UA.
Відповідно напряму викладацької діяльності викладачі проходять підвищення кваліфікації, участі у тренінгах, 
форумах, конференціях, написанні навчальних посібників, монографій, фахових статей. Викладачі кафедри 
системного аналізу приймають участь у стажуваннях від компаній ІТ та телекомунікаційної галузі (Life, EPAM, ЕС 
ЕНД БІ СИСТЕМС та ін.), що дає їм змогу ознайомлюватися із сучасними досягненнями та тенденціями ринку ІТ та 
впроваджувати ці знання в освітній процес. Отриманий науковий і практичний досвід знаходить своє втілення в 
оновленні змісту лекційних занять, розробці нових практичних завдань, актуалізації тематики кваліфікаційних 
робіт. 
Зміст освітніх компонент регулярно обговорюється на засіданнях кафедри. Ініціатором оновлень можуть виступати 
завідувач кафедри, лектор курсу, представники компаній-партнерів, здобувачі вищої освіти.

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

Положенням про порядок організації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ДУТ, в якому 
зазначено порядок перезарахування результатів навчання для учасників програм академічної мобільності, зокрема 
для здобувачів – мовне стажування; навчальне чи наукове стажування; практика; літні та інші школи; для науково-
педагогічних працівників – участь у спільних проектах; викладання; наукове дослідження; освітнє чи наукове 
стажування; підвищення кваліфікації.
Крім того, ДУТ є членом Міжнародного союзу електрозв’язку, що є запорукою інтеграції університету в 
міжнародний освітній простір. Всі НПП кафедри беруть активну участь у проведенні щорічних міжнародних 
науково-практичних семінарах, що проводяться під егідою МСЕ.
Викладач Золотухіна О.А. у 2019 р. пройшла стажування в Польщі на базі Institute of international Academic and 
Scientific Cooperation, викладач кафедри Штіммерман А.М. пройшла Міжнародну програму підвищення кваліфікації 
керівників закладів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників "Разом із визначними лідерами 
сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування успішної особистості та 
трансформації оточуючого світу". Викладачі, які викладають дисципліни професійного та практичного 
спрямування, є членами міжнародної професійної організації Internet Society (ISOC). Результати наукових 
досліджень та стажувань впроваджуються у навчальний процес.

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?

В освітньому процесі ДУТ контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку. Запроваджені заходи 
визначають відповідність рівня набутих здобувачами вищої освіти знань, умінь та навичок вимогам ОП, її 
програмним результатам та забезпечують своєчасне коригування освітнього процесу.
Реалізація основних завдань контролю знань здобувачів вищої освіти досягається системними підходами до 
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оцінювання чітко вимірюваних результатів навчання, комплексністю застосування різних видів контролю та 
формуванням очікуваних компетентностей. В освітньому процесі використовуються такі види контролю: вхідний, 
поточний, рубіжний (модульний, тематичний), підсумковий та відстрочений.
Під час розробки ОП для визначення програмних результатів навчання було визначено оптимальну форму 
контрольних заходів, їх зміст та оцінювання здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього 
процесу у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf. 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 та індивідуального навчального плану студента.

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

Забезпечення чіткості та зрозумілості форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти відбувається шляхом постійної роз’яснювальної роботи зі студентами. ОП передбачає 
вхідний, поточний, рубіжний та підсумковий контроль. Вхідний контроль проводиться викладачами на першому 
занятті за завданнями, які відповідають програмі попередньої освітньої компоненти у формі усного опитування 
студентів з метою розробки заходів надання індивідуальної допомоги студентам та коригування освітнього процесу. 
Поточний контроль проводиться викладачами на всіх видах аудиторних занять, його форми проведення та критерії 
оцінювання навчальних досягнень студентів визначаються в робочих програмах і силабусах освітніх компонентів. 
Результати контролю доводяться до відома студентів та відображаються в журналах обліку роботи академічних груп 
за національною шкалою. Рубіжний (модульний, тематичний) контроль проводиться після вивчення логічно 
завершеної частини навчальної програми дисципліни у формі контрольної роботи, тестування, виконання 
розрахункового завдання, курсової роботи. Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання студентів 
за ОП на проміжних або заключному етапах їх навчання. Він включає семестровий контроль і атестацію. Критерії 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти докладно описано у робочих програмах та силабусах 
навчальних дисциплін. Також в них наводиться кількість балів, які здобувачі можуть отримати за виконання 
певного виду роботи та чіткі критерії 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 викладання дисципліни, де 
роз’яснює структуру дисципліни та процедуру проведення контрольних заходів з зазначенням відповідних форм та 
критеріїв за якими буде здійснюватися оцінювання здобутих знань та навичок. В подальшому при застосуванні того 
чи іншого контрольного заходу доводить до студентів вимоги до оцінювання. Строки контрольних заходів 
регламентуються навчальним планом та розкладом занять на поточний семестр, що розміщуються на офіційному 
сайті університету до початку семестру.

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

Згідно з ОП, що акредитується, атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота повинна передбачати розв’язання складної задачі дослідницького 
та/або інноваційного характеру у сфері системного аналізу.. Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат 
відповідно до «Інструкції щодо перевірки на академічний плагіат наукових робіт, кваліфікаційних робіт, навчально- 
методичних матеріалів здобувачів вищої освіти, наукових та науково-педагогічних працівників ДУТ з 
використанням технічних засобів» та оприлюднена у репозитарію університету. Захист кваліфікаційної роботи 
проводиться відкрито і гласно.
Форма атестації здобувачів вищої освіти, передбачена ОП, відповідає вимогам стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 124 «Системний аналіз» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (Наказ МОН України від 
18.03.2021 № 332.).

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 у 
ДУТ, http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf. Даний документ знаходиться у відкритому доступі на 
офіційному сайті ДУТ. Процедура проведення контрольних заходів по кожному освітньому компоненту визначена в 
робочих навчальних програмах та силабусах освітніх компонентів, що розробляються викладачами кафедри.
Оформлення та наповнення робочих навчальних програм та силабусів регламентується Збірником форм 
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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. На початку кожного семестру та в момент застосування контрольного заходу викладачі ознайомлюють 
здобувачів освіти з процедурою їх проведення та критеріями оцінювання. В ДУТ 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-vischoiosviti-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 Вченій раді 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

Об’єктивність екзаменаторів в процесі проведення підсумкових контрольних заходів забезпечується насамперед 
прозорістю та публічністю процедури: в усіх навчальних аудиторіях ДУТ встановлено систему відеонагляду, що 
перешкоджає зловживанням та упередженості з боку екзаменаторів. Здобувачі вищої освіти до початку 
підсумкового оцінювання заходів ознайомлюються із формою та критеріями оцінювання знань. Підсумкове 
оцінювання зазвичай проводиться у форматі письмової роботи та/або тестового комп’ютерного опитування, що 
знижує рівень суб’єктивності оцінювання. Перевірка курсових проектів здійснюється комісією з двох викладачів, що 
забезпечує об’єктивність та неупередженість оцінювання. Перевірка курсових, кваліфікаційних робіт здобувачів 
вищої освіти здійснюється відповідно до Інструкції щодо перевірки на академічний плагіат наукових робіт, 
кваліфікаційних робіт, навчально-методичних матеріалів здобувачів вищої освіти, наукових та науково- 
педагогічних працівників ДУТ з використанням технічних засобів  http://surl.li/aftbf. Для врегулювання 
конфліктних ситуацій розроблено проект Положення про вирішення конфліктних ситуацій у ДУТ  
http://surl.li/aftbh. Щорічно проводяться тематичні опитування студентів http://surl.li/aftbg, де студенти дають свою 
оцінку щодо вирішення конфліктних ситуацій у ДУТ. Результати опитування обговорюються та приймаються 
відповідні рішення на Вченій раді 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

Здобувач вищої освіти у разі отримання незадовільної оцінки, перескладання екзамену (заліку) з дисципліни 
допускається не більше двох разів. При повторному перескладанні екзамен (залік) 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. За наявності поважних причин, що документально 
підтверджені, окремим студентам може встановлюватись індивідуальний графік складання екзаменів (заліків) або 
ліквідації академічної заборгованості тривалістю не більше місяця з початку наступного навчального семестру.
Складання екзамену для підвищення позитивної оцінки допускається не більше, ніж з трьох дисциплін за весь 
період навчання. Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється 
ліквідувати академічну заборгованість. Ліквідація студентами академічної заборгованості проводиться до початку 
нового семестру. Процедура, що урегульовує порядок повторного проходження контрольних заходів прописана у 
Положенні про організацію освітнього процесу (розділ 9.2) http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf. Під 
час навчання здобувачів вищої освіти на даній ОП випадків відсутності здобувачів на екзаменах (заліках) не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Врегулювання конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до Кодексу академічної доброчесності 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf. У випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою 
студента чи викладача, директором інституту створюється комісія для приймання екзамену (заліку), до якої входять 
завідувач кафедри і науково-педагогічні, педагогічні працівники відповідної кафедри, представники деканату, 
профспілкового комітету студентів та Студентської ради. Для більш детального врегулювання зазначених питань 
розроблено Положення про вирішення конфліктних ситуацій у ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2067_45432046.pdf, проект якого знаходиться на громадському обговоренні. На 
ОП оскарження результатів проведення контрольних заходів 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 http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf; Інструкції щодо перевірки на академічний 
плагіат наукових робіт, кваліфікаційних робіт, навчально-методичних матеріалів здобувачів вищої освіти, наукових 
та науково-педагогічних працівників ДУТ з використанням технічних засобів 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_42739124.pdf, які розміщені на сайті університету за відповідними 
посиланнями.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
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Згідно з Кодексом академічної доброчесності здобувачі вищої освіти у випадку порушення академічної 
доброчесності можуть бути притягнені до відповідальності. Як інструменти протидії порушенням академічної 
доброчесності на ОП використовуються регулярне інформування здобувачів вищої освіти щодо дотримання норм 
академічної доброчесності; функціонує система перевірки курсових і магістерських робіт на наявність плагіату 
тощо. Обов'язкова перевірка кваліфікаційних робіт на наявність текстових запозичень здійснюється відповідно до 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_42739124.pdf та за допомогою антиплагіатної системи StrikePlagiarism.com на 
основі внутрішньої бази документів університету та в Інтернеті на безоплатній основі. До офіційної перевірки 
університету, студенти можуть самостійно перевірити кваліфікаційну роботу за допомогою безкоштовних програм 
(Etxt, Antiplagiat), і ознайомити з результатами перевірки керівника кваліфікаційної роботи. На основі отримання 
звіту подібності експертна група кафедри, приймає рішення стосовно кваліфікаційної роботи. При потребі, для 
розгляду звіту подібності кваліфікаційної роботи експертна група може залучати здобувача вищої освіти та його 
наукового керівника. Процедура інформування здобувачів за ОП щодо дотримання норм академічної доброчесності 
закріплена підписанням ними декларації. З 2017 року аудиторії університету, обладнані відеокамерами, що 
унеможливлює списування при проведенні письмових іспитів.

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

Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом: формування умов 
для розвитку взаємної довіри й поваги між учасниками освітнього процесу; інформаційно-роз’яснювальною 
роботою щодо неприпустимості порушення норм академічної доброчесності та наслідків такого порушення, яку 
здійснюють куратори академічних груп на кураторських годинах; роз’яснювальною роботою органів студентського 
самоврядування; використанням комп’ютерної програми для внутрішньої перевірки текстів на наявність 
академічного плагіату; викладанням в навчальних дисциплінах тем з основ академічного письма та дослідницької 
роботи з вивченням вимог до написання письмових робіт та особливою увагою до самостійної роботи над 
письмовими завданнями, коректного застосування інформації з інших джерел та недопущення плагіату, а також 
правил опису джерел та оформлення цитувань; ознайомленням усіх учасників освітнього процесу з Кодексом 
академічної доброчесності http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf; анонімним опитуванням 
«Дотримання академічної доброчесності та етичних норм у ДУТ» викладачів та здобувачів освіти відділом 
моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації, результати якого викладено у відкритому доступі на сайті 
https://cutt.ly/gjvy3uw; підписанням кожним учасником освітнього процесу Декларації про академічну 
доброчесність; наявності сторінки на сайті кафедри з популяризацією серед здобувачів вищої освіти інформації 
щодо академічної доброчесності https://cutt.ly/3jvy4i7.

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

Відповідно до «Кодексу академічної доброчесності» http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf, учасники 
освітньо-наукового процесу несуть адміністративну та дисциплінарну відповідальність за порушення академічної 
доброчесності. З метою виконання норм цього Кодексу в університеті створена Комісія з питань академічної 
доброчесності http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34206078.pdf. Будь-який учасник освітньо-наукового процесу, 
якому стали відомі обґрунтовані факти порушення академічної доброчесності чи наміри про можливість такого 
порушення, повинен звернутися до Комісії з письмовою заявою. За результатами проведених засідань Комісія готує 
вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення академічної доброчесності.
Порушення академічної доброчесності з боку здобувачів вищої освіти передбачає повторне проходження 
оцінювання; повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із ДУТ; 
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 присудженого 
педагогічного звання, кваліфікаційної категорії; позбавленні права брати участь у роботі визначених законом 
органів чи займати визначені законом посади.
Випадків порушення академічної доброчесності в ході навчання за освітньою програмою не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Конкурсний добір викладачів регламентується Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_23636289.pdf. В Положенні передбачені процедури, 
направлені на оцінювання рівня професіоналізму претендента на посаду. Так, для оцінювання рівня професійної 
кваліфікації претендента на посаду НПП кафедра може запропонувати йому прочитати пробні лекції, провести 
практичні заняття, за результатами яких складається відгук про відкрите заняття. Кандидатури претендентів 
попередньо обговорюються на кафедрах. За результатами обговорення складається мотивований висновок про 
професійні якості кожного з претендентів. Рішення про рекомендацію/не рекомендацію приймається кафедрою 
шляхом таємного голосування. Далі рішення кафедри передається на розгляд Вченої ради інституту, а потім – 
конкурсної комісії. Під час конкурсного добору беруться до уваги наступні показники: відповідність викладача 
освітній програмі в цілому та певному освітньому компоненту (п. 37 Ліцензійних умов), досягнення у професійній 
діяльності (п. 38 Ліцензійних умов), рейтинг викладача за результатами щорічного оцінювання, рівень трудової 
дисципліни, а також оцінка діяльності викладача здобувачами освіти через опитування https://cutt.ly/rjvuThY. При 
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призначенні на роботу укладаються строковий трудовий договір (контракт). У додатку до контракту для 
обов’язкового виконання зазначаються показники, що визначають рівень наукової та професійної активності НПП 
на наступний термін обрання.

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

Модель взаємодії з роботодавцями в ДУТ спрямована на підготовку конкурентоспроможних фахівців на ринку 
праці, а саме: підготовка здобувачів вищої освіти за компетенціями роботодавців; залучення представників 
роботодавців до освітнього процесу та атестації випускників; оновлення матеріально-технічного забезпечення для 
проведення практичних занять та досліджень; стажування НПП на фірмах-партнерах. Зацікавленість роботодавців у 
співпраці з кафедрою системного аналізу щороку зростає, про що свідчить динаміка кількості укладених договорів. 
Кафедрою досягнуто домовленості із компаніями-партнерами щодо консультування магістрів за темами дипломів.
Роботодавці залучаються до освітнього процесу шляхом проведення заходів для студентів та НПП у форматі 
відкритих лекцій http://surl.li/afsyq, http://surl.li/afsze, участі у засіданнях кафедри при обговоренні, оновленні та 
модернізації ОП, робочих програм навчальних дисциплін та силабусів http://surl.li/afsys, рецензуванні ОП 
http://surl.li/afsyu; забезпечують проходження практики на підприємстві; надають програмно-апаратні комплекси 
для проведення практичних занять (оновлення комп’ютерного фонду навчальної лабораторії кафедри 205 в рамках 
спонсорської допомоги від компанії ЕРАМ); забезпечують підвищення кваліфікації НПП у компаніях-партнерах 
(тренінги для викладачів від компаній IT Ukraine Association, Life, EPAM, Soft Serve, S&B Systems, Scylla University) 
http://surl.li/afszb; надають інформацію про вакантні посади у компаніях-партерах кафедри для випускників, які 
навчаються за даною ОП.

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

Кафедра активно залучає до проведення практичних занять на ОП представників роботодавців. Зокрема, 
представник ТОВ «Центр Бізнес-технологій» провів відкриту лекцію для студентів спеціальності Системний аналіз 
із розглядом практичних кейсів на прикладі роботи підприємства. В осінньому семестрі 2020-2021 навчального року 
в рамках блоку вибіркових дисциплін заплановано вивчення функціональних мов програмування із залученням 
Сергія Костюшкіна, Development Manager в компанії Betinvest.

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

Відповідно до Положення про підвищення кваліфікації НПП ДУТ https://cutt.ly/ejvoQrF, з метою професійного 
розвитку викладачів ОП в університеті діє наступна система: стажування викладачів у вітчизняних та закордонних 
компаніях-партнерах; підвищення кваліфікації в Центральному інституті післядипломної освіти ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН (далі – ЦІПО); тренінги; методичні семінари; вебінари; майстер-класи; здобуття 
наукового ступеня; присвоєння вченого звання; участь у програмах академічної мобільності. Зокрема, доц. 
Золотухіна О.А. у 2019 р. захистила кандидатську дисертацію, а в 2020 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі 
системного аналізу, в 2019 р. проходила наукове стажування за темою «Академічна доброчесність» від Institute of 
International Academic and Scientific Cooperation, м. Варшава, Польща, та отримала міжнародний сертифікат 
наукового стажування. Для викладачів ДУТ компанія «ЕС ЕНД БІ СИСТЕМС» у листопаді 2019 р. організувала 
курси «Взаємодія в команді в ІТ-проектах» по закінченню яких викладачі кафедри системного аналізу та інших 
кафедр Навчально-наукового інституту інформаційних технологій отримали відповідні сертифікати про 
стажування. Компанія Life регулярно залучає викладачів університету до тренінгової програми Upgrade yourself with 
lifecellhttp://surl.li/afszu, http://surl.li/afszx. 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Система заходів зі стимулювання підвищення фаховості та викладацької майстерності науково-педагогічних 
працівників ДУТ передбачає матеріальні й моральні заохочення і регламентується Статутом університету, 
Колективним договором та Положенням про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за 
сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1837_36433778.pdf.
Зокрема, здійснюється матеріальне стимулювання науково-педагогічних працівників, що мають вагомі успіхи у 
науково-педагогічній діяльності. Крім того, матеріальна допомога надається науково-педагогічним працівникам на 
оздоровлення щорічно разом з відпусткою, у зв'язку з скрутним матеріальним станом, під час тривалого лікування 
тощо. 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, сприяння у можливості навчання в аспірантурі та докторантурі. 

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?
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В ДУТ проводиться постійна робота над поліпшенням матеріально-технічної бази. Відповідні заходи є складовою 
Стратегії розвитку ДУТ. Планування фінансових потреб та їх забезпечення регулюється планово-фінансовим 
відділом за погодженням із керівником ЗВО. 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). Для реалізації ОП використовуються лабораторії Навчально-
наукового інституту телекомунікацій та Навчально-наукового інституту інформаційних технологій, які оснащені 
доступом до мережі Інтернет, мультимедійним обладнанням, комп’ютерною технікою та спеціальним обладнанням 
для забезпечення освітнього процесу на ОП Інтелектуальні системи управління. Бібліотека ЗВО забезпечує 
інформаційну базу для досягнення визначених ОП цілей та ПРН, загальний фонд становить 166463 примірників. 
Бібліотека ДУТ включає електронну бібліотеку, каталог, веб-сайт, репозитарій. Всі дисципліни, що викладаються на 
ОП, забезпечені навчально-методичними та інформаційними матеріалами, рекомендаціями, які розміщуються в 
системі дистанційного навчання MOODLE http://dl.dut.edu.ua з доступом для студентів по логіну і паролю через 
мережу Інтернет, що дає можливість досягати визначених програмою цілей та ПРН.

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 та належного врахування потреб та інтересів здобувачів вищої освіти створений відділ соціальних та 
навчальних питань студентів. За кожною навчальною групою закріплені куратори академічних груп. Більшість 
питань вирішується за безпосередньою участю відповідних органів студентського самоврядування. Для визначення 
рівня потреб та інтересів проводиться щорічне опитування здобувачів вищої освіти ОП 
http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-
osvitnoi-diyalnosti. Отримана інформація використовується при прийнятті відповідних управлінських рішень щодо 
розвитку інфраструктури та поліпшення освітнього середовища. Також постійно проводиться робота по 
покращенню приміщень для перебування студентів у позанавчальний час: введено в експлуатацію новий 
студентський центр; оснащена тренажерна зала сучасними спортивними об’єктами різноманітної направленості, 
відремонтована їдальня, діє Центр культури та мистецтв. Крім того фінансуються численні соціальні ініціативи – 
надання матеріальної допомоги, виплата соціальних стипендій, поліпшення умов проживання у студентському 
гуртожитку та ін.

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

В університеті значна увага приділяється забезпеченню безпечності 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. У всіх аудиторіях університету є вогнегасники, 
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. З урахуванням карантинних обмежень на вході в університет та в кожній аудиторії встановлено 
дезинфікуючий засіб, а під час перебування на території університету учасники освітнього процесу повинні 
дотримуватися маскового режиму.

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?

ЗВО створює і забезпечує механізми різнобічної освітньої та організаційної підтримки студентів у ході навчання. 
Надається організаційна та консультативна підтримка з метою реалізації студентами індивідуальної освітньої 
траєкторії. Згідно з Положеннями про куратора академічної групи та головного куратора https://cutt.ly/CjviiBA, в 
кожній академічній групі є куратор, який спільно з адміністрацією ЗВО та інституту здійснює підтримку здобувачів 
ОП з організаційно-виховних питань навчання в університеті, проводить консультації та інформує про особливості 
освітнього процесу. Систематично проводяться години куратора, соціально-просвітницькі та інтелектуальні заходи. 
Комунікація викладачів із здобувачами ОП здійснюється безпосередньо під час навчальних занять, консультацій 
тощо. Існує система інформаційної підтримки студентів, в тому числі забезпечення навчально-інформаційними 
матеріалами і відкритим доступом до регламентуючих документів освітнього процесу https://cutt.ly/yjviygv.
Забезпечується можливість додаткового навчання, створено систему 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 ОП мають можливість 
звернутися через електронний ресурс e-mail: info@dut.edu.ua та залишити анонімне звернення, яке буде негайно 
розглянуте адміністрацією ДУТ. У ЗВО діє студентське самоврядування http://lsd.dut.edu.ua/, яке забезпечує захист 
прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні ДУТ. Положенням про студентське самоврядування 
http://lsd.dut.edu.ua/uploads/p_25_13575334.pdf визначаються основні напрямки роботи: внесення адміністрації 
університету пропозиції щодо поліпшення умов побуту, відпочинку, медичного обслуговування, оздоровлення, 
розвитку студентського самоврядування, правильність нарахування стипендій та ін. виплат студентам. Спільно з 
адміністрацією студентський актив розподіляє житловий фонд гуртожитків, вирішує питання розподілу 
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стипендіального фонду, фонду спеціальної допомоги, заохочення студентів. В університеті навчаються студенти із 
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 соціальною допомоги. У ЗВО також передбачено умови для навчання осіб з особливими потребами з 
метою їх соціалізації та забезпечення доступності та результативності навчання. За результатами опитувань 
https://cutt.ly/XjvieFK найвищий рівень задоволеності здобувачів вищої освіти (за 5-ти бальною шкалою) виявлено 
освітньою та соціальною підтримкою – 4,9; дещо нижчий, організаційною та інформаційно-консультативною 
підтримкою – 4,7. В цілому рівень задоволення цією підтримкою знаходиться на високому рівні.

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 інклюзивне освітнє середовище для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів 
освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей. Враховуючи вимоги та нормативи Державних будівельних норм 
України «ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти»; ДСТУ-НВ.2.2-31-2011 «Настанова з облаштування 
будинків і споруд громадського призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху» та інших 
нормативно-правових документів, що регулюють забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення були проведені наступні заходи: розроблені Положення про 
інклюзивне навчання у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_46021146.pdf та Порядок супроводу (надання 
допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в Університеті 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1846_89231492.pdf, Наказом ректора закріплена відповідальна особа за супровід, 
створені умови для вільного пересування осіб з особливими освітніми потребами, продовжується робота по 
встановленню підйомних платформ для інвалідів і табличок для аудиторій, надрукованих шрифтом Брайля. Для 
осіб з особливими освітніми потребами, під час вступу в університеті створюються пільгові умови вступу. Їх участь у 
конкурсному відборі передбачена Правилами прийому ЗВО. Зокрема, створення інклюзивного навчання для такої 
категорії осіб в ДУТ передбачає індивідуальне навчання у формі індивідуального графіка в загальних групах. Вступ 
осіб з особливими освітніми потребами на ОП не було.

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. В університеті діє Кодекс 
Академічної доброчесності http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf, що визначає політику та процедури 
врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та 
корупцією. У здобувачів ОП також є можливість скористатися електронною скринькою довіри 
http://www.dut.edu.ua/ua/519-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti-sistema- 
zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti для письмового звернення щодо вирішення конфліктної 
ситуації (у тому числі пов’язані із сексуальними домаганнями, корупцією, дискримінацією). Комісія з питань 
академічної доброчесності сприяє дотриманню етичних принципів і стандартів та розв’язанню етичних конфліктів 
між учасниками освітнього процесу. У разі потреби комісія перевіряє факти, після чого приймається рішення 
відповідно до чинного законодавства. Для врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із 
сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією) розроблено Положення про вирішення конфліктних 
ситуацій в ДУТ, проект якого знаходиться на громадському обговоренні 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2067_45432046.pdf. Врегулювання конфліктних ситуацій у ЗВО пов’язаних з 
корупцією здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Розгляд звернень, скарг і заяв, 
що надходять до ЗВО, відбувається відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону 
України «Про звернення громадян». Врегулювання скарг та звернень у ЗВО відбувається шляхом особистого 
прийому громадян адміністрацією ДУТ. Про результати розгляду скарг і звернень громадянину повідомляється 
письмово або усно, за його бажанням. За період реалізації ОП випадків звернень щодо вирішення конфліктної 
ситуації (у тому числі пов’язані із сексуальними домаганнями, корупцією, дискримінацією) зафіксовано не було.

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 починаючи з 2020 р. реалізуються згідно з Положенням про 
освітні програми у Державному університеті телекомунікацій, затвердженого на засіданні Вченої ради від 
20.08.2020 р. протокол № 1 http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_31361833.pdf та Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості освіти Державного університету телекомунікацій (розділ 5), 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_28574679.pdf. Дані Положення уніфікують процедури щодо розроблення, 
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП для всіх спеціальностей університету. Це забезпечує 
єдиний підхід до контролю якості за реалізацією процедур, а також механізму вдосконалення.
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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 Положенні про освітні програми у ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_31361833.pdf. Для перегляду ОП створюється робоча група, до якої входить 
гарант ОП, НПП, стейкхолдери та здобувачі вищої освіти. Проект ОП розміщується на сайті кафедри для 
обговорення. Пропозиції до ОП після заповнення анкети надходять гаранту ОП. Обговорення триває протягом 
місяця. Після погодження оновленої ОП на засіданні кафедри відбувається погодження ОП на засіданні Вченої ради 
інституту, після чого ОП затверджується на Вченій раді університету.
За результатами останнього перегляду було внесено зміни до ОП на основі рекомендацій та пропозицій 
стейкхолдерів, студентів, аналізу наявних ОП за цією спеціальністю у відкритих джерелах українських та 
закордонних ЗВО, вимог ринку праці та змін у законодавчій базі (затвердження стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 124 «Системний аналіз» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (Наказ МОН України від 
18.03.2021 № 332); професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти» (Наказ 
Мінекономіки від 23.03.2021 № 610).
За рекомендацією представників ТОВ «Центр бізнес-технологій» та Vega Telecom, за узгодженням з представниками 
академічної спільноти було проведено модернізацію дисциплін блоку професійної та практичної підготовки шляхом 
розширення освітньої компоненти «Сучасна теорія інтелектуальних систем управління» та перенесення освітньої 
компоненти «Цифрова техніка систем управління» в блок вибіркових дисциплін. 
На пропозицію студентів та з урахуванням рекомендацій представників ТОВ «Центр бізнес-технологій», Vega 
Telecom, SOFT.UA було оновлено практичну складову освітньої компоненти «Інтелектуальне управління в умовах 
невизначеності».
На пропозицію студентів та представників компаній-партнерів та академічної спільноти, з урахуванням 
компетентностей та результатів навчання стандарту вищої освіти за спеціальністю 124 «Системний аналіз» для 
другого (магістерського) рівня вищої освіти з блоку загальних дисциплін було виключено освітню компоненту 
«Захист професійної діяльності в галузі» і додано в цей блок компоненту «Комерціалізація інновацій в цифровій 
економіці».
Співпраця з Інститутом проблем штучного інтелекту НАН і МОН України дозволила вдосконалити зміст дисципліни 
«Методи та засоби штучного інтелекту», представники Інституту освітньої аналітики надали пропозиції щодо 
організації проведення науково-дослідної та переддипломної практики.
З урахуванням професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти» було модернізовано 
вміст освітнього компоненту «Педагогіка та психологія у вищій школі» а також науково-педагогічної практики.

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

Під час щорічного перегляну ОП до складу робочої групи входять здобувачі вищої освіти, які надають свої 
пропозиції. Крім того пропозиції від здобувачів формуються за результатами особистого спілкування з гарантом ОП, 
рішень органів студентського самоврядування, а також за результатами щорічних опитувань та участі студентів у 
роботі Вчених рад інституту та університету. Анкети для щорічного опитування розробляються відділом 
моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації за участі соціологів та студентів. Результати анкетування 
http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-
osvitnoi-diyalnosti дають інформацію про пріоритети студентів щодо застосованих викладачами методів та форм 
викладання освітніх компонент, їх побажань щодо змісту та наповнення дисциплін. Також здобувачі вищої освіти 
мають можливість надати рекомендації та зауваження до ОП шляхом надання пропозицій безпосередньо через сайт 
або на електронну пошту кафедри. Всі пропозиції та результати анкетувань обговорюються на засіданнях кафедри, 
Вченої ради інституту та університету. 

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

До процедур внутрішнього забезпечення якості освітньої програми активно залучаються органи студентського 
самоврядування. Згідно з «Положенням про студентське самоврядування» http://www.dut.edu.ua/ua/933- 
polozhennya-pro-studentske-samovryaduvannya-studentska-rada органи студентського самоврядування беруть участь у 
навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між 
студентами, студентами та представниками адміністрації або студентами та викладачами; спільно з відповідними 
структурними підрозділами університету сприяють забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, 
фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам; мають право бути представниками в колегіальних та робочих 
органах університету. Органи студентського самоврядування аналізують та узагальнюють зауваження та пропозиції 
студентів щодо організації освітнього процесу і звертаються до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення. 
Адміністрація щомісячно проводить зустрічі з Студентською Радою, де заслуховуються пропозиції студентів щодо 
удосконалення освітнього процесу та поліпшення соціального статусу студентів. Крім того, представники 
Студентської Ради є членами Вченої ради університету та входять до складу: Координаційної ради з питань якості 
освіти та Комісії з питань академічної доброчесності і приймають активну участь у забезпеченні 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 
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якості

Університет активно залучає роботодавців до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення 
її якості. Зокрема, до робочої групи ОП завжди входять роботодавці, які беруть участь в обговоренні ОП, вносять 
пропозиції з актуалізації змісту окремих дисциплін, удосконалення інформаційного та матеріально-технічного 
забезпечення ОП. Формалізується їх участь також шляхом рецензування ОП. Крім того представники роботодавців 
беруть участь у рецензуванні кваліфікаційних робіт, проведенні аудиторних занять, укладенні угод щодо 
проходження практик. У 2021 році запроваджено опитування зацікавленості роботодавців у випускниках ДУТ, які 
навчаються за ОП «Інтелектуальні системи управління» https://cutt.ly/4jviHjl. Також роботодавці мають можливість 
надати рекомендації та зауваження до ОП шляхом надання пропозицій за посиланням http://surl.li/afsyu. Всі 
пропозиції та результати анкетувань обговорюються на засіданнях кафедри, Вченої ради інституту та університету.

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

В університеті сформовано чітку систему збирання інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП. Цим займається кафедра та ННІ телекомунікацій, які здійснюють контроль та 
підведення підсумків працевлаштування випускників; готують статистичну інформацію, яка аналізується на 
засіданнях Вченої ради інституту. На сайті університету у розділі «Працевлаштування» підрозділі «Вакансії» 
http://www.dut.edu.ua/ua/news/1/category/663 розміщується оперативна інформація про наявні вакансії для 
працевлаштування. На сайті також розміщено Анкету вакансій, яка дозволяє проводити періодичний моніторинг 
щодо затребуваності у працевлаштуванні випускників університету. 

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?

Кожного року для виявлення недоліків в освітній діяльності за реалізацією ОП здійснюється анкетування здобувачів 
вищої освіти http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-
osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti, яке проводиться відділом моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації. До 
анкети включені питання стосовно якості освіти, а саме якість вищої освіти в цілому, характеристика критеріїв 
оцінювання знань викладачами, об’єктивність оцінювання викладачами рівня знань та вмінь під час проведення 
різних форм контролю; задоволеність рівнем організації та проведення практики, лекцій, практичних занять; 
методів викладання, які для студентів є найважливішими. Окрема увага приділяється питанням по організації 
освітнього процесу, а саме: доступність інформаційних ресурсів, розклад занять, робота підрозділів університету, 
прояви корупції, дискримінації та сексуальних домагань. Таким чином, студенти мають змогу вносити корективи в 
організацію освітнього процесу, окреслювати очікування від навчальної дисципліни, впливати на якість 
викладацького складу. У 2021 році запроваджено опитування: - здобувачів щодо якості підготовки на ОП 
«Інтелектуальні системи управління», а саме змістовному наповненню програми, реалізації вільного вибору 
студентами дисциплін; - випускників щодо якості підготовки здобувачів вищої освіти за ОП «Інтелектуальні 
системи управління»; - роботодавців – у зацікавленості у випускниках ДУТ, які навчаються за ОП «Інтелектуальні 
системи управління».
У ході процедур внутрішнього забезпечення якості освіти за час реалізації ОП «Інтелектуальні системи управління» 
істотних недоліків не виявлено. Моніторинг задоволеності здобувачами вищої освіти ОП виявив достатній рівень 
їхньої задоволеності у контексті освітніх компонентів. Планове проведення моніторингів задоволеності здобувачами 
всіма компонентами ОП забезпечує можливість адекватного реагування на недоліки. За результатами відгуків 
роботодавців та випускників також не було виявлено істотних недоліків в ОП та/або освітній діяльності з реалізації 
ОП.

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 «Інтелектуальні системи управління» акредитується вперше.
Під час перегляду та оновлення ОП усі зауваження, рекомендації і побажання від роботодавців, здобувачів вищої 
освіти, академічної спільноти та інших стейкхолдерів були враховані як у частині компетентностей, так і у 
формулюванні програмних результатів навчання, також було включено до навчального плану нові освітні 
компоненти відповідно до вимог стандарту та зауважень зацікавлених сторін.

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 ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34626509.pdf всіляко сприяє залученню учасників академічної спільноти до 
системи внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності. Змістовно академічна спільнота залучена 
до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП, а саме бере участь: у здійсненні моніторингу та періодичного 
перегляду освітніх програм; оцінюванні освітньої та науково-технічної діяльності кафедри і інституту з 
використанням системи рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників; підвищує свою 
кваліфікацію; дотримується норм академічної доброчесності та запобігає проявам академічного плагіату. Питання 
забезпечення якості освіти, основних процедур її забезпечення постійно розглядаються на засіданнях кафедр, 
інститутів, ректорату, Вченої ради університету. Щороку проводиться Навчально-методичний збір, на якому кожний 
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викладач презентує свою готовність до навчального року змістовним наповненням своїх дисциплін та 
забезпеченістю цієї дисципліни інформаційними та матеріально-технічними ресурсами. Кафедра має свою 
електронну пошту, чати Viber, Telegram, веб-сайт, де отримує зворотній зв'язок від академічної спільноти.

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

В ДУТ для забезпечення ефективного функціонування внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти та 
визначення відповідальних за здійснення процесів і процедур забезпечення якості вищої освіти створено 
Координаційну Раду. До неї входять представники ректорату, інститутів, кафедр та інших підрозділів, а також 
представники Студентської ради. Відповідальними за здійснення процесів і процедур забезпечення якості вищої 
освіти в ДУТ є: Навчально-методичний центр та навчально-методичні відділи освітньої діяльності інститутів, які 
відповідають за організацію, планування, контроль, аналіз та вдосконалення освітнього процесу, організацію 
контролю за проведенням усіх видів навчальних занять, проведення контролю за діяльністю кафедр, організацію 
підвищення кваліфікації НПП; Науковий центр, Відділ організації проведення підготовки та атестації аспірантів та 
докторантів відповідають за забезпечення ефективного використання інтелектуального потенціалу та сучасних 
методів організації науково-дослідної роботи студентів, аспірантів; Інститути та кафедри відповідають за 
налагодження співпраці з підприємствами, які є потенційними роботодавцями, сприяють залученню їх 
представників до реалізації освітнього процесу, організації практик для студентів, а також за ефективне 
використання баз практик, своєчасне підвищення кваліфікації НПП; Відділ моніторингу якості освіти, ліцензування 
та акредитації – за своєчасний моніторинг та аналіз заходів з питань забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти.

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 ДУТ регулюються Статутом ДУТ, 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_85467300.pdf; Положенням про організацію освітнього процесу у 
Державному університеті телекомунікацій http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf, затвердженого 
рішенням вченої ради ДУТ (протокол від 25.03.2015р. № 11), Колективним договором Державного університету 
телекомунікацій, який схвалений Конференцією трудового колективу ДУТ від 29 вересня 2020 р. зареєстрований: 
Управлінням праці та соціального захисту населення Солом’янської в м. Києві районної державної адміністрації № 
125-20 від 01.10.2020 р. http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1462_63527482.pdf, Кодексом академічної доброчесності 
Державного університету телекомунікацій зі змінами, затвердженими Вченою радою протокол від 25.05.2020 р. № 
18 http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf, Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти та освітньої діяльності ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34626509.pdf, 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). Доступність документів, якими 
регулюються права та обов’язки учасників освітнього процесу, забезпечується їх розміщення на сайті університету.

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

http://www.dut.edu.ua/ua/1829-osvitni-programi-kafedra-sistemnogo-analizu

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

http://www.dut.edu.ua/ua/1829-osvitni-programi-kafedra-sistemnogo-analizu

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП:
- прийняття ДУТ у квітні 2015 р. до Міжнародного Союзу Електрозв'язку (ITU), який надає можливості формування 
сучасних спеціальних компетентностей з врахуванням світових вимог, сприяє академічній мобільності здобувачів 
вищої освіти та НПП;
- інноваційний підхід до змісту навчання, спрямований на підвищення рівня якості освіти і набуття випускниками 
конкурентних переваг на ринку праці за рахунок формування спеціальних компетентностей, знань, умінь та 
навичок, відповідно до вимог роботодавців з використанням сучасного матеріально-технічного забезпечення;
- залучення до освітнього процесу провідних фахівців з компаній-партнерів, спрямоване на знайомство з 
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інноваційними напрямами діяльності компаній та формування компетенцій відповідно до вимог роботодавців;
- високий рівень професіоналізму НПП кафедр, які забезпечують освітній процес, систематичне підвищення 
науково-педагогічної кваліфікації, що дає можливість безперервно удосконалювати професійні компетенції та 
педагогічну майстерність, та постійно оновлювати зміст освітніх компонентів на основі наукових досягнень і 
сучасних практик;
- форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам 
академічної свободи, навчання здійснюється в умовах дотримання стандартів академічної доброчесності – 
створення всіх умов для розвитку самостійної та творчої роботи студентів, залучення студентів до наукових 
досліджень та розкриття тонкощів майбутньої професії;
- забезпечення дружнього, творчого освітнього середовища та психологічного комфорту під час навчання, що є 
підґрунтям швидкої адаптації студентів до вимог освітнього процесу та того, щоб студенти могли знайти своє місце у 
студентському колективі та в соціальному житті.
Слабкі сторони ОП: 
- відсутність практики використання дуальної освіти за час реалізації ОП;
- недостатній обсяг державного замовлення для вступників на ОП.

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

З метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного 
розвитку держави й створенні умов для навчання, самореалізації і творчого розвитку особистості за ОП у
 відповідності до Стратегії розвитку університету упродовж 3 років планується:
- розширити співпрацю із закордонними і вітчизняними підприємствами;
- продовжувати постійне оновлення матеріально-технічної бази;
- забезпечувати формування у студентів здатності до креативного мислення, творчого підходу до вирішення 
складних практичних завдань шляхом впровадження в освітній процес нових методик навчання;
- запровадити до ОП здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою;
- налагодити взаємодію з випускниками університету за ОП для поширення університетських цінностей, 
взаємодопомоги, встановлення зворотного зв’язку з метою удосконалення освітнього процесу;
- брати участь у міжнародних проектах шляхом здійснення спільних наукових досліджень з іноземними партнерами 
та впровадження їх результатів в освітній процес за ОП;
- налагодити співпрацю з іншими вітчизняними та закордонними закладами освіти з питань академічної 
мобільності як здобувачів вищої освіти так і науково-педагогічних працівників кафедри, створення StartUp та 
спільних бізнес-проектів.

 

 
          
  

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

Математичні методи 
моделювання та 
організації процесів 

навчальна 
дисципліна

МММОП-маг 
124.pdf

o90xqBjD79/h8VrRL
zX/SbPD5ogUrYtZ+

QjVV2DPKGg=

1.Сиcтемний блок CeleronG1810 
2,6 GHz (виробник Україна),у 
складі: IntelCeleronCPUG1610, 2,6 
GHz, 4 Gb, HDD 500 
Gb;клавіатура, миш, (2013 року) 
- 21 шт.
2.Монітор Philips 196 V35 B, 
(виробництва Китай) (2013 року  
- 20 шт.
3.Монітор Philips227E4 L, 
(виробництва Китай) (2013 року) 
- 1 шт.,
4.  Багатофункціональний 
пристрій (принтер, сканер) HP 
LaserJetML212nfMFP(виробництв
а Китай), (2013 року) - 1 шт.
5. Інтерактивна дошка -1 шт.
6. Мультімедійний 
інтерактивний проектор 
PanasonicPT-TW 331 R 
(виробництва Японія), 2013 року 
випуску.

Педагогіка та 
психологія у вищій 
школі

навчальна 
дисципліна

Педагогіка-маг 
124.pdf

B3g6hKGFYEzkHbF
Xk1xQKlSIDDvzgJeT

PR4bWUcehA0=

Навчальна лабораторія кафедри 
системного аналізу №205 
«Вивчення програмних продуктів 
кампаній ODOO,IBM»
Системний блок Everest Enterpise 
7600  (виробник – ТМ “Everest“, 
країна походження – Україна) у 
складі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 
GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 
GB; GeForceGT710-SL-1GD5; 
SX632CR-400W, Монітор 23,8" 
IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 
шт.
Системний блок HP P8500, 3,16 
Ghz, DDR 8GB, 500GB HDD, 
Монітор 2х 19" TFT, кeyboard, 
mouse. (2014 рік) – 12 шт.
Проектор BENQMX507 (2016р.) -1 
шт.
Маршрутизатор TP-Link  
ARCHER C60 AC1350, 4xFE LAN, 
1xFE  WAN – 1 шт.

Комерціалізація 
інновацій в цифровій 
економіці

навчальна 
дисципліна

Комерц.іннов.-маг 
124.pdf

1IL2iIAJ2aZQVGy2b
O1LxCxyF1VfdMNP9

S20u5nCpuw=

Навчальна лабораторія кафедри 
системного аналізу №205 
«Вивчення програмних продуктів 
кампаній ODOO,IBM»
Системний блок Everest Enterpise 
7600  (виробник – ТМ “Everest“, 
країна походження – Україна) у 
складі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 
GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 
GB; GeForceGT710-SL-1GD5; 
SX632CR-400W, Монітор 23,8" 
IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 
шт.
Системний блок HP P8500, 3,16 
Ghz, DDR 8GB, 500GB HDD, 
Монітор 2х 19" TFT, кeyboard, 
mouse. (2014 рік) – 12 шт.
Проектор BENQMX507 (2016р.) -1 
шт.
Маршрутизатор TP-Link  
ARCHER C60 AC1350, 4xFE LAN, 
1xFE  WAN – 1 шт.



Організація 
проведення наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

ОПНД - маг 124.pdf oh2QLp0+JN84ZOdj
rAqtA4jN7qEFet+DH

XVqoadfZK0=

Спеціалізоване матеріально-
технічне та програмне 
забезпечення не потрібно.
Для проведення занять 
використовуються аудиторії 
університету, обладнані 
мультимедійним обладнанням 
(проектор або мультимедійна 
дошка) та з доступом в 
Інтернет.

Сучасна теорія 
інтелектуальних 
систем управління

навчальна 
дисципліна

СТІСУ - маг 124.pdf pWRgrHFoFaFUNkd
aqpZIdDVITSo43q8
m/x7U+4CWmpI=

Навчальна лабораторія 
комп’ютерного моделювання та 
інтелектуального розвитку 
«Математика+ІТ»
1.Сиcтемний блок CeleronG1810 
2,6 GHz (виробник Україна),у 
складі: IntelCeleronCPUG1610, 2,6 
GHz, 4 Gb, HDD 500 
Gb;клавіатура, миш, (2013 року) 
- 21 шт.
2.Монітор Philips 196 V35 B, 
(виробництва Китай) (2013 року  
- 20 шт.
3.Монітор Philips227E4 L, 
(виробництва Китай) (2013 року) 
- 1 шт.,
4.  Багатофункціональний 
пристрій (принтер, сканер) HP 
LaserJetML212nfMFP(виробництв
а Китай), (2013 року) - 1 шт.
5. Інтерактивна дошка -1 шт.
6. Мультімедійний 
інтерактивний проектор 
PanasonicPT-TW 331 R 
(виробництва Японія), 2013 року 
випуску.
Навчальна лабораторія кафедри 
системного аналізу №205 
«Вивчення програмних продуктів 
кампаній ODOO,IBM»
Системний блок Everest Enterpise 
7600  (виробник – ТМ “Everest“, 
країна походження – Україна) у 
складі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 
GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 
GB; GeForceGT710-SL-1GD5; 
SX632CR-400W, Монітор 23,8" 
IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 
шт.
Системний блок HP P8500, 3,16 
Ghz, DDR 8GB, 500GB HDD, 
Монітор 2х 19" TFT, кeyboard, 
mouse. (2014 рік) – 12 шт.
Проектор BENQMX507 (2016р.) -1 
шт.
Маршрутизатор TP-Link  
ARCHER C60 AC1350, 4xFE LAN, 
1xFE  WAN – 1 шт.

Інтелектуальне 
управління в умовах 
невизначеності

навчальна 
дисципліна

ІУУН-маг 124.pdf v9t6W9IRbDqOvoHg
6qn3btPVrSlmqRAew

o4ray5wBco=

Навчальна лабораторія кафедри 
системного аналізу №205 
«Вивчення програмних продуктів 
кампаній ODOO,IBM»
Системний блок Everest Enterpise 
7600  (виробник – ТМ “Everest“, 
країна походження – Україна) у 
складі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 
GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 
GB; GeForceGT710-SL-1GD5; 
SX632CR-400W, Монітор 23,8" 
IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 
шт.
Системний блок HP P8500, 3,16 
Ghz, DDR 8GB, 500GB HDD, 
Монітор 2х 19" TFT, кeyboard, 
mouse. (2014 рік) – 12 шт.
Проектор BENQMX507 (2016р.) -1 
шт.
Маршрутизатор TP-Link  
ARCHER C60 AC1350, 4xFE LAN, 



1xFE  WAN – 1 шт.

Навчальна лабораторія 
комп’ютерного моделювання та 
інтелектуального розвитку 
«Математика+ІТ»
1.Сиcтемний блок CeleronG1810 
2,6 GHz (виробник Україна),у 
складі: IntelCeleronCPUG1610, 2,6 
GHz, 4 Gb, HDD 500 
Gb;клавіатура, миш, (2013 року) 
- 21 шт.
2.Монітор Philips 196 V35 B, 
(виробництва Китай) (2013 року  
- 20 шт.
3.Монітор Philips227E4 L, 
(виробництва Китай) (2013 року) 
- 1 шт.,
4.  Багатофункціональний 
пристрій (принтер, сканер) HP 
LaserJetML212nfMFP(виробництв
а Китай), (2013 року) - 1 шт.
5. Інтерактивна дошка -1 шт.
6. Мультімедійний 
інтерактивний проектор 
PanasonicPT-TW 331 R 
(виробництва Японія), 2013 року 
випуску.

Методи та технології 
прийняття рішень

навчальна 
дисципліна

СілабусМТПР- маг 
124.pdf

vk+AOghEsx3gR+W
X/eVNDPcDHnIUBx

7RJNk2/OezUII=

Навчальна лабораторія кафедри 
системного аналізу №205 
«Вивчення програмних продуктів 
кампаній ODOO,IBM»
Системний блок Everest Enterpise 
7600  (виробник – ТМ “Everest“, 
країна походження – Україна) у 
складі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 
GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 
GB; GeForceGT710-SL-1GD5; 
SX632CR-400W, Монітор 23,8" 
IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) – 1 
шт.
Системний блок HP P8500, 3,16 
Ghz, DDR 8GB, 500GB HDD, 
Монітор 2х 19" TFT, кeyboard, 
mouse. (2014 рік) – 12 шт.
Проектор BENQMX507 (2016р.) -1 
шт.
Маршрутизатор TP-Link  
ARCHER C60 AC1350, 4xFE LAN, 
1xFE  WAN – 1 шт.

Підготовка 
магістерської роботи, 
Захист магістерської 
роботи

підсумкова 
атестація

Квал робота-
метод.pdf

HDsWFoYW+QSsIfo
Lt5EBLgLrpX3RPov

U4fALDRony3g=

Аудиторія університету з 
мультимедійним обладнанням 
(проектор, екран).

Методи та засоби 
штучного інтелекту

навчальна 
дисципліна

МЗШІ - маг 124.pdf OyrPbGvuIcwWqyda
trsp62X5KtWdJ095B

CcnZfjS+qA=

Навчальна лабораторія 
«Технологій штучного 
інтелекту»
Персональний комп’ютер DELL 
OptiPlex3010 SF Intel Core i5-3450, 
18 шт., 2020 р.
Монітор Liyama 22 ProLite 
E2208HD, 18 шт., 2020 р.
Проектор Aser X 118, 1 шт., 2019 
р.

Науково-дослідницька 
практика

практика Науково-дослідна 
маг 124.pdf

o26c8NKJaDAYkuxh
67rMvGqN4QzCLcHt

xVpHPYjvWWA=

Спеціалізоване матеріально-
технічне забезпечення не 
потрібно.

Науково-педагогічна 
практика

практика Науково-педагог 
маг 124.pdf

m43b5P9VQZ6azg6B
v0i+NJGjMtlmVRY/

6T6aPi+vKnY=

Спеціалізованих матеріально-
технічних засобів не потребує.

Переддипломна 
практика

практика Переддипл маг 
124.pdf

0gX0KMBdJrfU7bP
G2/7kEoY7UxmGCH
/+HKcUFKs086M=

Спеціалізованих матеріально-
технічних засобів не потребує. За 
необхідності можуть бути 
використані МТЗ підприємства-



бази практики.

Сучасна теорія 
інтелектуальних 
систем управління

курсова робота 
(проект)

КП.pdf 3W9RXjEPTITt1YZ4
SOi0n+2ijE5Yh6dRio

YFSvxODpE=

Навчальна лабораторія 
комп’ютерного моделювання та 
інтелектуального розвитку 
«Математика+ІТ»
1.Сиcтемний блок CeleronG1810 
2,6 GHz (виробник Україна),у 
складі: IntelCeleronCPUG1610, 2,6 
GHz, 4 Gb, HDD 500 
Gb;клавіатура, миш, (2013 року) 
- 21 шт.
2.Монітор Philips 196 V35 B, 
(виробництва Китай) (2013 року  
- 20 шт.
3.Монітор Philips227E4 L, 
(виробництва Китай) (2013 року) 
- 1 шт.,
4.  Багатофункціональний 
пристрій (принтер, сканер) HP 
LaserJetML212nfMFP(виробництв
а Китай), (2013 року) - 1 шт.
5. Інтерактивна дошка -1 шт.
6. Мультімедійний 
інтерактивний проектор 
PanasonicPT-TW 331 R 
(виробництва Японія), 2013 року 
випуску.

 
* 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

390558 Гордієнко 
Тетяна 
Богданівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

Телекомунікаці
й

Диплом 
доктора наук 
ДД 005328, 

виданий 
25.02.2016, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

037527, 
виданий 

17.01.2014, 
Атестат 

професора AП 
000795, 
виданий 

05.03.2019

25 Методи та 
технології 
прийняття 
рішень
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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

РН14. Здійснювати 
обробку, аналіз, 
систематизацію 
науково-технічної 
інформації, 
узагальнювати 
передовий 
вітчизняний та 
зарубіжний досвід з 
питань системного 
аналізу.

Науково-дослідницька 
практика

практична робота, 
самостійна робота,  
консультації, підготовка 
наукової статті (тез) до 
друку

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Науково-педагогічна 
практика

самостійна робота,  
консультації, розробка 
навчально-методичних 
матеріалів, презентацій

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Методи та технології 
прийняття рішень

Лекція-візуалізація, 
навчальна дискусія, 
обговорення задач 
індивідуального завдання, 
виконання практичних 
кейсів, презентація пунктів 
індивідуального завдання

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Організація 
проведення наукових 
досліджень

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

Педагогіка та 
психологія у вищій 
школі

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, тестування, 
кейс-метод

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік



Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота,  
консультації

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Підготовка 
магістерської роботи, 
Захист магістерської 
роботи

самостійна робота, 
консультації

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

РН13. Планувати і  
виконувати 
наукові 
дослідження у сфері 
системного аналізу 
та/або його 
застосувань, 
формулювати і 
перевіряти 
гіпотези, обирати 
методики та 
інструменти, 
аналізувати 
результати, 
обґрунтовувати 
висновки

Підготовка 
магістерської роботи, 
Захист магістерської 
роботи

самостійна робота, 
консультації

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота,  
консультації

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Науково-дослідницька 
практика

практична робота, 
самостійна робота,  
консультації, підготовка 
наукової статті (тез) до 
друку

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Науково-педагогічна 
практика

самостійна робота,  
консультації, розробка 
навчально-методичних 
матеріалів, презентацій

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Методи та технології 
прийняття рішень

Лекція-візуалізація, 
навчальна дискусія, 
обговорення задач 
індивідуального завдання, 
виконання практичних 
кейсів, презентація пунктів 
індивідуального завдання

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Організація 
проведення наукових 
досліджень

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

Педагогіка та 
психологія у вищій 
школі

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, тестування, 
кейс-метод

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

РН12. Розробляти 
та викладати 
навчальні 
дисципліни у 
закладах вищої 
освіти

Науково-педагогічна 
практика

самостійна робота,  
консультації, розробка 
навчально-методичних 
матеріалів, презентацій

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Методи та технології 
прийняття рішень

Лекція-візуалізація, 
навчальна дискусія, 
обговорення задач 
індивідуального завдання, 
виконання практичних 
кейсів, презентація пунктів 
індивідуального завдання

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Педагогіка та 
психологія у вищій 
школі

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, доповідь з 
презентацією за тематикою 

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік



самостійного вивчення 
дисципліни, тестування, 
кейс-метод

РН11. Вільно 
презентувати та 
обговорювати усно 
і письмово 
результати 
досліджень та 
інновацій, інші 
питання 
професійної 
діяльності 
державною та 
англійською 
мовами.

Комерціалізація 
інновацій в цифровій 
економіці

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни, 
обговорення ситуаційного 
завдання, мозковий штурм, 
розрахункові завдання, 
круглий стіл

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

Педагогіка та 
психологія у вищій 
школі

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, тестування, 
кейс-метод

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

Підготовка 
магістерської роботи, 
Захист магістерської 
роботи

самостійна робота, 
консультації

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота,  
консультації

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Науково-дослідницька 
практика

практична робота, 
самостійна робота,  
консультації, підготовка 
наукової статті (тез) до 
друку

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Науково-педагогічна 
практика

самостійна робота,  
консультації, розробка 
навчально-методичних 
матеріалів, презентацій

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Методи та технології 
прийняття рішень

Лекція-візуалізація, 
навчальна дискусія, 
обговорення задач 
індивідуального завдання, 
виконання практичних 
кейсів, презентація пунктів 
індивідуального завдання

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Організація 
проведення наукових 
досліджень

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

РН10. Зрозуміло і 
недвозначно 
доносити власні 
знання, висновки 
та аргументацію 
до фахівців і 
нефахівців, зокрема 
до осіб, які 
навчаються

Науково-педагогічна 
практика

самостійна робота,  
консультації, розробка 
навчально-методичних 
матеріалів, презентацій

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Методи та технології 
прийняття рішень

Лекція-візуалізація, 
навчальна дискусія, 
обговорення задач 
індивідуального завдання, 
виконання практичних 
кейсів, презентація пунктів 
індивідуального завдання

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Організація 
проведення наукових 

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 



досліджень студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія

(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

Комерціалізація 
інновацій в цифровій 
економіці

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни, 
обговорення ситуаційного 
завдання, мозковий штурм, 
розрахункові завдання, 
круглий стіл

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

Педагогіка та 
психологія у вищій 
школі

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, тестування, 
кейс-метод

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

Науково-дослідницька 
практика

практична робота, 
самостійна робота,  
консультації, підготовка 
наукової статті (тез) до 
друку

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота,  
консультації

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Підготовка 
магістерської роботи, 
Захист магістерської 
роботи

самостійна робота, 
консультації

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

РН9. Розробляти 
та застосовувати 
моделі, методи та 
алгоритми 
прийняття рішень 
в умовах 
конфлікту, 
нечіткої 
інформації, 
невизначеності та 
ризиків.

Підготовка 
магістерської роботи, 
Захист магістерської 
роботи

самостійна робота, 
консультації

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

Методи та технології 
прийняття рішень

Лекція-візуалізація, 
навчальна дискусія, 
обговорення задач 
індивідуального завдання, 
виконання практичних 
кейсів, презентація пунктів 
індивідуального завдання

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Методи та засоби 
штучного інтелекту

Лекція-візуалізація, робота 
в команді, самостійне 
дослідження, навчальна 
дискусія, сase-study (аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційний аналіз)

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

Інтелектуальне 
управління в умовах 
невизначеності

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
розв’язання кейсів, 
навчальна дискусія у 
форматі мозкового штурму, 
використання методів 
фасилітації, розв’язання 
задач

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Сучасна теорія 
інтелектуальних 
систем управління

Лекція-візуалізація, усне 
опитування, навчальна 
дискусія, систематизація 
теоретичного матеріалу у 
формі схем, діаграм тощо, 
розв'язування задач, 
доповідь за результатами 

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання – 
залік/іспит/курсовий 
проект



виконання завдань, 
практична реалізація 
завдань із використанням 
ІТ-засобів, підготовка 
рефератів, презентацій та 
доповідей за тематикою 
самостійної роботи, 
навчальна дискусія за 
результатами доповідей у 
форматі круглого столу, 
мозкового штурму тощо.

Математичні методи 
моделювання та 
організації процесів 

Лекція-візуалізація, , 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
розв'язування задач, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Педагогіка та 
психологія у вищій 
школі

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, тестування, 
кейс-метод

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

Комерціалізація 
інновацій в цифровій 
економіці

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни, 
обговорення ситуаційного 
завдання, мозковий штурм, 
розрахункові завдання, 
круглий стіл

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

РН8. Здійснювати 
ідентифікацію та 
оцінювання 
параметрів 
математичних 
моделей об’єктів 
керування

Підготовка 
магістерської роботи, 
Захист магістерської 
роботи

самостійна робота, 
консультації

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота,  
консультації

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Науково-дослідницька 
практика

практична робота, 
самостійна робота,  
консультації, підготовка 
наукової статті (тез) до 
друку

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Методи та технології 
прийняття рішень

Лекція-візуалізація, 
навчальна дискусія, 
обговорення задач 
індивідуального завдання, 
виконання практичних 
кейсів, презентація пунктів 
індивідуального завдання

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Методи та засоби 
штучного інтелекту

Лекція-візуалізація, робота 
в команді, самостійне 
дослідження, навчальна 
дискусія, сase-study (аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційний аналіз)

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

Інтелектуальне 
управління в умовах 
невизначеності

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
розв’язання кейсів, 
навчальна дискусія у 

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит



форматі мозкового штурму, 
використання методів 
фасилітації, розв’язання 
задач

Сучасна теорія 
інтелектуальних 
систем управління

Лекція-візуалізація, усне 
опитування, навчальна 
дискусія, систематизація 
теоретичного матеріалу у 
формі схем, діаграм тощо, 
розв'язування задач, 
доповідь за результатами 
виконання завдань, 
практична реалізація 
завдань із використанням 
ІТ-засобів, підготовка 
рефератів, презентацій та 
доповідей за тематикою 
самостійної роботи, 
навчальна дискусія за 
результатами доповідей у 
форматі круглого столу, 
мозкового штурму тощо

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання – 
залік/іспит/курсовий 
проект

Організація 
проведення наукових 
досліджень

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

Математичні методи 
моделювання та 
організації процесів 

Лекція-візуалізація, , 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
розв'язування задач, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

РН5. 
Використовувати 
міри оцінювання 
ризиків та 
застосовувати їх 
при аналізі 
багатофакторних 
ризиків в складних 
системах.

Підготовка 
магістерської роботи, 
Захист магістерської 
роботи

самостійна робота, 
консультації

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

Методи та технології 
прийняття рішень

Лекція-візуалізація, 
навчальна дискусія, 
обговорення задач 
індивідуального завдання, 
виконання практичних 
кейсів, презентація пунктів 
індивідуального завдання

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Інтелектуальне 
управління в умовах 
невизначеності

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
розв’язання кейсів, 
навчальна дискусія у 
форматі мозкового штурму, 
використання методів 
фасилітації, розв’язання 
задач

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Сучасна теорія 
інтелектуальних 
систем управління

Лекція-візуалізація, усне 
опитування, навчальна 
дискусія, систематизація 
теоретичного матеріалу у 
формі схем, діаграм тощо, 
розв'язування задач, 
доповідь за результатами 
виконання завдань, 
практична реалізація 
завдань із використанням 
ІТ-засобів, підготовка 
рефератів, презентацій та 
доповідей за тематикою 
самостійної роботи, 
навчальна дискусія за 
результатами доповідей у 
форматі круглого столу, 
мозкового штурму тощо

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання – 
залік/іспит/курсовий 
проект



Педагогіка та 
психологія у вищій 
школі

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, тестування, 
кейс-метод

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

Математичні методи 
моделювання та 
організації процесів 

Лекція-візуалізація, , 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
розв'язування задач, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Комерціалізація 
інновацій в цифровій 
економіці

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни, 
обговорення ситуаційного 
завдання, мозковий штурм, 
розрахункові завдання, 
круглий стіл

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

РН6. 
Застосовувати 
методи машинного 
навчання та 
інтелектуального 
аналізу даних, 
математичний 
апарат нечіткої 
логіки, теорії ігор 
та розподіленого 
штучного 
інтелекту для 
розв’язання 
складних задач 
системного 
аналізу.

Підготовка 
магістерської роботи, 
Захист магістерської 
роботи

самостійна робота, 
консультації

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота,  
консультації

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Науково-дослідницька 
практика

практична робота, 
самостійна робота,  
консультації, підготовка 
наукової статті (тез) до 
друку

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Методи та засоби 
штучного інтелекту

Лекція-візуалізація, робота 
в команді, самостійне 
дослідження, навчальна 
дискусія, сase-study (аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційний аналіз)

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

Сучасна теорія 
інтелектуальних 
систем управління

Лекція-візуалізація, усне 
опитування, навчальна 
дискусія, систематизація 
теоретичного матеріалу у 
формі схем, діаграм тощо, 
розв'язування задач, 
доповідь за результатами 
виконання завдань, 
практична реалізація 
завдань із використанням 
ІТ-засобів, підготовка 
рефератів, презентацій та 
доповідей за тематикою 
самостійної роботи, 
навчальна дискусія за 
результатами доповідей у 
форматі круглого столу, 
мозкового штурму тощо.

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання – 
залік/іспит/курсовий 
проект

Організація 
проведення наукових 
досліджень

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік



РН4. Розробляти 
та застосовувати 
методи, 
алгоритми та 
інструменти 
прогнозування 
розвитку складних 
систем і процесів 
різної природи.

Математичні методи 
моделювання та 
організації процесів 

Лекція-візуалізація, , 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
розв'язування задач, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Підготовка 
магістерської роботи, 
Захист магістерської 
роботи

самостійна робота, 
консультації

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота,  
консультації

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Науково-педагогічна 
практика

самостійна робота,  
консультації, розробка 
навчально-методичних 
матеріалів, презентацій

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Методи та технології 
прийняття рішень

Лекція-візуалізація, 
навчальна дискусія, 
обговорення задач 
індивідуального завдання, 
виконання практичних 
кейсів, презентація пунктів 
індивідуального завдання

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Методи та засоби 
штучного інтелекту

Лекція-візуалізація, робота 
в команді, самостійне 
дослідження, навчальна 
дискусія, сase-study (аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційний аналіз)

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

Інтелектуальне 
управління в умовах 
невизначеності

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
розв’язання кейсів, 
навчальна дискусія у 
форматі мозкового штурму, 
використання методів 
фасилітації, розв’язання 
задач

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Сучасна теорія 
інтелектуальних 
систем управління

Лекція-візуалізація, усне 
опитування, навчальна 
дискусія, систематизація 
теоретичного матеріалу у 
формі схем, діаграм тощо, 
розв'язування задач, 
доповідь за результатами 
виконання завдань, 
практична реалізація 
завдань із використанням 
ІТ-засобів, підготовка 
рефератів, презентацій та 
доповідей за тематикою 
самостійної роботи, 
навчальна дискусія за 
результатами доповідей у 
форматі круглого столу, 
мозкового штурму тощо

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання – 
залік/іспит/курсовий 
проект

Комерціалізація 
інновацій в цифровій 
економіці

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни, 
обговорення ситуаційного 
завдання, мозковий штурм, 
розрахункові завдання, 

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік



круглий стіл

РН3. 
Застосовувати 
методи розкриття 
невизначеностей в 
задачах 
системного 
аналізу, 
розкривати 
ситуаційні 
невизначеності та 
невизначеності в 
задачах взаємодії, 
протидії та 
конфлікту 
стратегій, 
знаходити 
компроміс при 
розкритті 
концептуальної 
невизначеності.

Методи та засоби 
штучного інтелекту

Лекція-візуалізація, робота 
в команді, самостійне 
дослідження, навчальна 
дискусія, сase-study (аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційний аналіз)

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

Інтелектуальне 
управління в умовах 
невизначеності

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
розв’язання кейсів, 
навчальна дискусія у 
форматі мозкового штурму, 
використання методів 
фасилітації, розв’язання 
задач

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Сучасна теорія 
інтелектуальних 
систем управління

Лекція-візуалізація, усне 
опитування, навчальна 
дискусія, систематизація 
теоретичного матеріалу у 
формі схем, діаграм тощо, 
розв'язування задач, 
доповідь за результатами 
виконання завдань, 
практична реалізація 
завдань із використанням 
ІТ-засобів, підготовка 
рефератів, презентацій та 
доповідей за тематикою 
самостійної роботи, 
навчальна дискусія за 
результатами доповідей у 
форматі круглого столу, 
мозкового штурму тощо

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання – 
залік/іспит/курсовий 
проект

Методи та технології 
прийняття рішень

Лекція-візуалізація, 
навчальна дискусія, 
обговорення задач 
індивідуального завдання, 
виконання практичних 
кейсів, презентація пунктів 
індивідуального завдання

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота,  
консультації

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Підготовка 
магістерської роботи, 
Захист магістерської 
роботи

самостійна робота, 
консультації

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

РН2. Будувати та 
досліджувати 
моделі складних 
систем і процесів 
застосовуючи 
методи 
системного 
аналізу, 
математичного, 
комп’ютерного та 
інформаційного 
моделювання.

Підготовка 
магістерської роботи, 
Захист магістерської 
роботи

самостійна робота, 
консультації

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота,  
консультації

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Науково-дослідницька 
практика

практична робота, 
самостійна робота,  
консультації, підготовка 
наукової статті (тез) до 
друку

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Науково-педагогічна 
практика

самостійна робота,  
консультації, розробка 
навчально-методичних 
матеріалів, презентацій

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік



Методи та технології 
прийняття рішень

Лекція-візуалізація, 
навчальна дискусія, 
обговорення задач 
індивідуального завдання, 
виконання практичних 
кейсів, презентація пунктів 
індивідуального завдання

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Методи та засоби 
штучного інтелекту

Лекція-візуалізація, робота 
в команді, самостійне 
дослідження, навчальна 
дискусія, сase-study (аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційний аналіз)

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

Інтелектуальне 
управління в умовах 
невизначеності

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
розв’язання кейсів, 
навчальна дискусія у 
форматі мозкового штурму, 
використання методів 
фасилітації, розв’язання 
задач

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Сучасна теорія 
інтелектуальних 
систем управління

Лекція-візуалізація, усне 
опитування, навчальна 
дискусія, систематизація 
теоретичного матеріалу у 
формі схем, діаграм тощо, 
розв'язування задач, 
доповідь за результатами 
виконання завдань, 
практична реалізація 
завдань із використанням 
ІТ-засобів, підготовка 
рефератів, презентацій та 
доповідей за тематикою 
самостійної роботи, 
навчальна дискусія за 
результатами доповідей у 
форматі круглого столу, 
мозкового штурму тощо

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання – 
залік/іспит/курсовий 
проект

Організація 
проведення наукових 
досліджень

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

РН1. Спеціалізовані 
концептуальні 
знання, що 
включають сучасні 
наукові здобутки у 
сфері системного 
аналізу та 
інформаційних 
технологій і є 
основою для 
оригінального 
мислення та 
проведення 
досліджень.

Підготовка 
магістерської роботи, 
Захист магістерської 
роботи

самостійна робота, 
консультації

публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота,  
консультації

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Науково-дослідницька 
практика

практична робота, 
самостійна робота,  
консультації, підготовка 
наукової статті (тез) до 
друку

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Науково-педагогічна 
практика

самостійна робота,  
консультації, розробка 
навчально-методичних 
матеріалів, презентацій

виконання індивідуального 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

Методи та технології 
прийняття рішень

Лекція-візуалізація, 
навчальна дискусія, 
обговорення задач 
індивідуального завдання, 
виконання практичних 
кейсів, презентація пунктів 
індивідуального завдання

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит



Методи та засоби 
штучного інтелекту

Лекція-візуалізація, робота 
в команді, самостійне 
дослідження, навчальна 
дискусія, сase-study (аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційний аналіз)

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

Інтелектуальне 
управління в умовах 
невизначеності

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
розв’язання кейсів, 
навчальна дискусія у 
форматі мозкового штурму, 
використання методів 
фасилітації, розв’язання 
задач

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
іспит

Сучасна теорія 
інтелектуальних 
систем управління

Лекція-візуалізація, усне 
опитування, навчальна 
дискусія, систематизація 
теоретичного матеріалу у 
формі схем, діаграм тощо, 
розв'язування задач, 
доповідь за результатами 
виконання завдань, 
практична реалізація 
завдань із використанням 
ІТ-засобів, підготовка 
рефератів, презентацій та 
доповідей за тематикою 
самостійної роботи, 
навчальна дискусія за 
результатами доповідей у 
форматі круглого столу, 
мозкового штурму тощо

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання – 
залік/іспит/курсовий 
проект

Організація 
проведення наукових 
досліджень

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

Педагогіка та 
психологія у вищій 
школі

Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування 
студентів, усне опитування, 
навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного 
завдання, доповідь з 
презентацією за тематикою 
самостійного вивчення 
дисципліни, тестування, 
кейс-метод, мозковий 
штурм.

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання - 
залік

РН7. Розробляти 
інтелектуальні 
системи в умовах 
слабо 
структурованих 
даних різної 
природи

Підготовка 
магістерської роботи, 
Захист магістерської 
роботи

самостійна робота, 
консультації

Публічний захист роботи в 
екзаменаційній комісії

Сучасна теорія 
інтелектуальних 
систем управління

Лекція-візуалізація, усне 
опитування, навчальна 
дискусія, систематизація 
теоретичного матеріалу у 
формі схем, діаграм тощо, 
розв'язування задач, 
доповідь за результатами 
виконання завдань, 
практична реалізація 
завдань із використанням 
ІТ-засобів, підготовка 
рефератів, презентацій та 
доповідей за тематикою 
самостійної роботи, 
навчальна дискусія за 
результатами доповідей у 
форматі круглого столу, 
мозкового штурму тощо

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 
підсумкове оцінювання – 
залік/іспит/курсовий 
проект

Методи та засоби 
штучного інтелекту

Лекція-візуалізація, робота 
в команді, самостійне 
дослідження, навчальна 

Поточний контроль, 
рубіжне оцінювання 
(модульний контроль), 



дискусія, сase-study (аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційний аналіз)

підсумкове оцінювання - 
залік

Переддипломна 
практика

практична робота, 
самостійна робота,  
консультації

виконання самостійного 
завдання, захист звіту за 
результатами проходження 
практики, підсумкове 
оцінювання - залік

 


