
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Державний університет телекомунікацій

Освітня програма 46875 Економіка

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 051 Економіка

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Державний університет телекомунікацій

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 46875

Назва ОП Економіка

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Cпеціальність 051 Економіка

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Давидова Ірина Олегівна, Бурковська Анна Іванівна, Казак Оксана
Олексіївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 04.10.2021 р. – 06.10.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2092_87178018.pdf

Програма візиту експертної групи http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2092_64057338.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

I. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністю
Критеріям оцінювання якості освітньої програми

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітньо-професійна програма "Економіка" Державного університету телекомунікацій є актуальною і затребуваною
у сучасному суспільстві, адже передбачає формування фахового магістра з економіки, який володітиме сучасним
економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, буде здатним вирішувати
дослідницькі і управлінські завдання та проблеми функціонування економічних систем різного рівня в умовах
цифровізації економічного простору. ОПП відповідає предметній області та вимогам Стандарту вищої освіти
України 051 "Економіка" для другого (магістерського) рівня вищої освіти. До її розробки та реалізації долучене
широке коло стейкхолдерів: здобувачів, роботодавців та освітянської спільноти, що забезпечує врахування потреб та
запитів ринку праці, галузевий та регіональний аспект. Визначена специфіка комплексного підходу у формуванні
soft та hard skills, впровадження новітніх методів навчання у тісній співпраці з роботодавцями-партнерами, потужна
матеріально-технічна база та використання постійно оновлювального банку фахового програмного забезпечення
визначає її певну унікальність, оскільки забезпечує підготовку фахівців, здатних ефективно функціонувати в
сучасному цифровому економічному просторі субєктів господарювання. Цьому також сприяє потужна практична
складова, що реалізується як під час аудиторних занять, так і під час проходження практик на базах компаній -
партнерів кафедри. Можливість проходження додаткового спеціалізованого навчання з отриманням відповідних
сертифікатів розширює можливості щодо подальшої фахової реалізації випускників. Відчувається налагоджена
співпраця з іноземними ЗВО, членство ДУТ у Міжнародній спілці електрозв'язку, ґрунтовна база нормативних
регламентуючих Положень свідчить про активну позицію у напрямку інтернаціоналізації, проте відсутність
реальних практик спричинює рекомендації щодо активізації залученості здобувачів та НПП до академічної
мобільності та укріплення міжнародних зв'язків. Реалізацію даної ОПП впроваджує потужний фаховий кадровий
склад НПП, які забезпечують концептуально новий, інноваційний підхід до змісту навчання, спрямований на
підвищення рівня якості освіти і набуття здобувачами конкурентних переваг на ринку праці за рахунок формування
спеціальних компетентностей, знань, умінь та навичок, відповідно до вимог роботодавців з використанням
сучасного матеріально-технічного забезпечення. Форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи, навчання здійснюється в умовах дотримання
стандартів академічної доброчесності, проте активізація здобувачів у напрямку залученості до науково-дослідної
роботи кафедри забезпечить формування у них здатності до креативного мислення, творчого підходу до вирішення
складних практичних завдань та розширення власної освітньої траєкторії.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Простежується логічна послідовність та відповідність формулювань цілей та визначення фокусу ОПП стратегічним
цілям Державного університету телекомунікацій. Чітко простежується налагоджена систематична співпраця групи
забезпечення, академічного персоналу, роботодавців та здобувачів та комплексний підхід до реалізації ОПП в
системі "цілі ОПП - програмні результати навчання - змістове наповнення ОК". Розроблена система можливостей
щодо формування ІОТ здобувачів, які отримують ґрунтовну практичну підготовку у спеціалізованих лабораторіях,
обладнаних відповідним технічним та програмним забезпеченням, проходженням додаткових спеціалізованих
курсів на базах роботодавців - партнерів кафедри економіки. Формування soft skills здобувачів здійснюється за
дорадчої підтримки роботодавцями шляхом впровадження спеціалізованих ОК та новітніх методів навчання.
Реальне навантаження здобувачів при цьому має збалансований та виважений характер. Сильними практиками
варто визначити наявну нормативну базу щодо регламентації процедур визнання результатів, отриманих під час
академічної мобільності та у неформальній освіті, налагоджені зв'язки для впровадження таких видів освіти. Форми
та методи навчання враховують побажання та рекомендації стейкхолдерів. З боку ДУТ стимулюється науково-
дослідна публікаційна активність здобувачів в середовищі розвитку культури академічної доброчесності. Варто
відзначити дієвість системи сприяння професійному розвитку викладачів як через власні програми й заходи, так і у
співпраці з підприємствами, існування заохочувальної системи морального і матеріального стимулювання
викладачів до досконалості у викладанні. При формуванні рейтингу НПП вагоме значення має оцінка їх
викладацької роботи здобувачами. В ДУТ створено потужну матеріально-технічну базу, забезпечено безоплатний
доступ здобувачів вищої освіти та викладачів до міжнародних наукометричних баз даних, регулярно оновлюється
програмне забезпечення, необхідне для реалізації освітніх цілей ОПП. Освітнє середовище у ДУТ є безпечним для
життя та здоров’я здобувачів вищої освіти. Запобігання виникненню конфліктних ситуацій в ДУТ здійснюється
шляхом інформаційної, комунікативної, соціально-психологічної, просвітницької та організаційної роботи з
учасниками освітнього процесу та працівниками університету. ДУТ створює достатні умови для реалізації права на
освіту особами з особливими освітніми потребами. Університет здійснює регулярний моніторинг якості освіти через
анкетування здобувачів та консультування зі стейкхолдерами. У ДУТ визначені чіткі та зрозумілі правила і
процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу, є доступними для всіх зацікавлених
сторін через відображення на офіційному вебсайті університету у вільному доступі та послідовно дотримуються під
час реалізації ОПП. ДУТ своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті точну та правдиву інформацію про
освітню програму, а також проєкт ОПП з метою отримання зауважень та пропозицій зацікавлених сторін

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Програмні результати навчання даної ОПП вичерпуються лише визначеними Стандартом. З урахуванням
виявлених під час проведення акредитаційної експертизи позицій та потреб в першу чергу роботодавців та
здобувачів, а також аспектів цифровізації ЕГ дійшла висновку щодо доцільності додаткових ПРН у межах
відповідальності ДУТ. Структура ОК містить ряд неточностей та неузгодженостей, в даному напрямку
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рекомендовано більш ретельно підходити до визначення змістового наповнення ОК в аспекті забезпечення ПРН. З
огляду на визначені можливості та реальну низьку активність здобувачів щодо формування індивідуальної освітньої
траєкторії рекомендується запроваджувати на системній основі заходи з роз'яснення та популяризації вільного
вибору. З огляду на наявні сформовані передумови для запровадження дуальної форми навчання рекомендується
посилити діяльність у даному напрямку. Враховуючи наявну потужну базу для впровадження активної міжнародної
діяльності у напрямку реалізації програм академічної мобільності та відсутність при цьому випадків реалізації права
академічної мобільності та здобуття результатів у неформальній освіті серед здобувачів даної ОПП, рекомендується
вжити заходів з популяризації даного виду діяльності та залучення здобувачів до неї задля розширення власної
освітньої траєкторії. Експертною групою рекомендовано розпочати практику залучення здобувачів до проєктної
міжнародної діяльності, починаючи з підготовки відповідних заявок. Крім того, рекомендовано ширше залучати
здобувачів до виконання НДР кафедри та Університету. Під час бесід із викладачами та студентами, ЕГ було
встановлено, що для врахування думки здобувачів щодо якості та об’єктивності системи оцінювання їх опитування
не проводяться, тобто моніторинг цього аспекту якості освітнього процесу з боку здобувачів відсутній. Експертна
група рекомендує запровадити регулярні опитування щодо якості та об’єктивності системи оцінювання. Чинний
проєкт Положення про вирішення конфліктних ситуацій у ДУТ потребує імплементації. Рекомендується залучити
додаткове стимулювання викладачів у разі викладання дисциплін іноземною мовою (англійською). В університеті
відсутня штатна одиниця психолога, а функції соціально-психологічної підтримки покладені на відділ соціальних і
навчальних проблем студентів. Рекомендується вдосконалити процедуру відбору курсових робіт для перевірки на
плагіат, що виключала б можливість прояву суб’єктивності. Також відсутня практика створення та оприлюднення
таблиці пропозицій стейкхолдерів після закінчення громадського обговорення

III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

1. Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу вищої
освіти.

Визначена в ОПП як 2019 року мета "підготовка магістрів з економіки, які володіють інноваційним способом
мислення та компетентностями, необхідними для ефективного управління фінансово-економічною діяльністю в
умовах цифровізації бізнесу, і здатні вирішувати управлінські та науково-дослідні завдання", так і в ОПП 2020 та
2921 років ("підготовка магістрів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними
знаннями і прикладними навичками, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі
та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов та
вимог) на думку ЕГ корелює із зазначеними у Стратегії розвитку Державного університету телекомунікацій на 2020
– 2025 роки (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_11377077.pdf) (далі - Стратегія) стратегічними цілями
("Утвердження Університету, як провідного профільного закладу вищої освіти у галузях телекомунікацій та
інформаційних технологій, його трансформація у сучасну інституцію, на засадах органічного поєднання освіти,
науки та практики. Підготовка конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та
інноваційного розвитку держави. Створення умов для навчання, самореалізації і творчого розвитку особистості.",
адже чітко визначає профіль випускника - магістра з економіки, який володіє необхідними компетентностями
економіста, готового до професійної діяльності в сучасних умовах четвертої промислової революції. Місія
Державного університету телекомунікацій (далі - ДУТ), визначена як "Реалізація суспільної ролі Університету у
розбудові держави через якісну освіту, наукові дослідження, розвиток творчої особистості з креативним мисленням"
визначає зміст та практичну реалізацію ОПП, що також отримало як безпосереднє підтвердження під час робочої
зустрічі ЕГ з адміністрацією ДУТ, так і опосередковане підтвердження з представниками інших фокус-групам

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

"Процедури відкриття освітніх програм, розроблення та запровадження в освітній процес, а також порядок
моніторингу, оновлення та модернізації визначаються Положенням про освітні програми в Державному
університеті телекомунікацій (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_34552371.pdf). Реальне дотримання визначених
процедур та порядку, зокрема в частині залученості стейкхолдерів до формування цілей та програмних результатів
навчання ОПП ""Економіка"", підтверджено учасниками фокус-груп (адміністрацією, академічним персоналом,
роботодавцями, здобувачами) під час робочих зустрічей та наданими на запит ЕГ відповідними документами:
протоколом засідання кафедри економіки підприємств та соціальних технологій від 15 червня 2020 року №11,
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протоколом засідання кафедри економіки від 20 квітня 2021 року №11, проткол засідання Вченої ради ДУТ від
20.08.2020 р. №1. ЕГ отримала підтвердження фактичним процедурам систематичного (2020 та 2021 рр.) перегляду,
модернізації 2020 р. (скориговано мету ОПП, програмні компетенції та програмні результати навчання, за
пропозицією директора ТОВ «КОМКАСТ Україна» Іванькова Д. Є. замінено ОК «Бізнес-аналітика» та «Оптимізація
бізнес-процесів» на дисципліну «Економічна діагностика», за пропозицією режисера телеканалу «Прямий»
Науменко О.замінено ОК «Захист професійної діяльності в галузі» на «Економічна етика та командоутворення») та
оновлення 2021 р. (за пропозицією директора ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп» Марченко Ю. В.
замінено ОК «Педагогіка та психологія у вищій школі» на «Управління стратегічними змінами», за пропозицією
здобувача Фісунова К. О. внесено змістові зміни в ОК «Цифрове стратегічне партнерство» щодо поглиблення
вивчення сучасних програмних модулів та рішень, зокрема, BAS ERP). Також під час робочої зустрічі з академічним
персоналом д.е.н., проф. Гудзь О.Є. зазначила про систематичні консультаційні зустрічі з академічною спільнотою
щодо обговорення цілей, ПРН та змісту ОПП. При цьому ЕГ звернула увагу на дещо формалізовний підхід до
подання відгуків від роботодавців на ОПП. Зокрема, представлені до розгляду відгуки не містять чітко визначених
позитивних аспектів даної ОПП, а також конкретних пропозицій та рекомендацій щодо її удосконалення. Варто
зазначити, що наведена у ВСО інформація щодо щорічного опитування здобувачів освіти даної спеціальності
(http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-opituvan-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti- ta-
osvitnoi-diyalnosti) не має фактичної реалізації, адже дане опитування проводилося з 21.10 до 25.10.2019 р. серед
здобувачів 2 курсу денної форми навчання й не має безпосереднього відношення до реалізації даної ОПП, проте
здобувач 6 курсу Фісунов К.О. під час робочої зустрічі усно підтвердив регулярні спілкування з гарантом та
викладачами кафедри щодо цілей, ПРН та змісту ОК ОПП"

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

ЕГ під час робочих зустрічей із фокус-групами отримала підтвердження викладеної у ВСО інформації щодо
визначення цілей та програмних результатів навчання ОПП "Економіка" відповідно до тенденцій розвитку
спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту. Зокрема, ректор ДУТ д-р техн. наук, професор,
заслужений працівник народної освіти України Толубко Володимир Борисович зазначив консервативно-актуальну
потребу у фахових економістах на будь-яких підприємствах, визначену економічною компонентою їх діяльності в
сучасних умовах функціонування. Приналежність до столичного регіону розкриває широкі можливості для
належної підготовки відповідних фахівців в аспекті забезпечення їх професійної реалізації. Також під час робочої
зустрічі з роботодавцями заступником директора ТОВ «Комкаст» Стецюрою Анатолієм та заступником директора
ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит сервіс груп» Ігорем Гребінюком було розкрито специфіку запиту ринку праці та
відповідного на такий запит змісту підготовки майбутніх економістів за даною ОП. Врахування досвіду аналогічних
вітчизняних та іноземних освітніх програм достатньо повно відображено у ВСО й отримало свідчення відповідності
викладених фактів реаліям під час робочої зустрічі з академічним персоналом, зокрема д.е.н., проф Гудзь О.Є. та
к.е.н., доц. Голобородько О.Ю. зазначили про постійний моніторинг аналогічних програм та у якості приклада
навели порівняння ОПП "Економіка" з відповідними ОПП КНЕУ, проте зазначили про прийняття остаточного
рішення щодо визначення фокуса даної ОПП на цифрову економіку, ґрунтуючись на консультаціях з
роботодавцями та наявних пріоритетах ДУТ у вигляді потужної матеріальної бази та програмного забезпечення (15
ліцензійних програм). Конкурентоздатність даної ОПП чітко визначив ректор д-р техн. наук, професор, заслужений
працівник народної освіти України Толубко Володимир Борисович, який акцентував на відкритті з 2013 року 25
спеціальностей, визначених виключно запитом ринку праці, що підтверджує тенденція щорічної зростаючої
динаміки набору здобувачів.

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

"Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»,
спеціальність 051 «Економіка» був затверджений та введений в дію наказом Міністерства освіти і науки України
04.03.2020 р. № 382. Відповідно ОПП ""Економіка"" у 2019 році (протокол Вченої ради ДУТ від 02 грудня 2019 року
№10) розроблялася та впроваджувалася в освітній процес за його відсутності. Передмова ОПП ""Економіка"" 2019
року містить інформацію щодо її приведення ""у відповідність державним стандартам вищої освіти зі спеціальності
051 ""Економіка"", затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 10.07.2019 р. №960"" не відповідає
дійсності. Вищезазначим наказом МОНУ затверджено стандарт вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг»
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Проведений ЕГ
аналіз ПРН ОПП 2019 р. свідчить про їх відповідність дескрипторам Національної рамки кваліфікацій за 7-м рівнем,
магістерським. Процедурами перегляду та оновлення ОПП ""Економіка"" у 2020 році (протокол Вченої ради ДУТ від
20 серпня 2020 року №1), а також у 2021 році (протокол Вченої ради ДУТ від 26 квітня 2021 року №14) було
приведено ПРН та інші компоненти у відповідність до чиного Стандарту. Проте дискусійним на думку ЕГ лишається
аспект досягнення ПРН8 (Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали,
необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.визначеного) та ПРН11 (Визначати та критично
оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем
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та процесів) виключно за рахунок ОК ПП18.2.9 (Переддипломна практика) та ОК ПП18.2.10 (Кваліфікаційна робота,
ПА)."

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Сильні сторони та позитивні практики даної ОПП: - налагоджена систематична співпраця групи забезпечення,
академічного персоналу, роботодавців та здобувачів та комплексний підхід до реалізації ОПП в системі "цілі ОПП -
програмні результати навчання - змістове наповнення освітніх компонентів". З цих позицій ОПП має 3 перегляди за
1,5 роки, спричинені затвердженням Стандарту, запитами роботодавців та здобувачів; - комплексний підхід до
реалізації даної ОПП у співпраці з широким колом стейкхолдерів та згідно з вимогами стандарту вищої освіти; -
унікальність освітньої програми визначена формуванням у здобувачів актуальних для ефективної професійної
діяльності в умовах динамічної цифровізації сучасного економічного середовища soft та hard skills

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

Програмні результати навчання даної ОПП вичерпуються лише визначеними Стандартом. З урахуванням
виявлених під час проведення акредитаційної експертизи позицій та потреб в першу чергу роботодавців та
здобувачів, а також чітко аспектів цифровізації ЕГ група дійшла висновку щодо доцільності додаткових ПРН у
межах відповідальності ДУТ. ПРН 8 "Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні
матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань" та ПРН 11 "Визначати та критично
оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем
та процесів" забезпечується лише за рахунок ОК ПП18.2.9 (Переддипломна практика) та ОК ПП18.2.10
(Кваліфікаційна робота, ПА). Таким чином, рекомендовано більш ретельно підходити до визначення змістового
наповнення ОК в аспекті забезпечення програмних результатів навчання

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Відповідність даної ОПП критерію 1 в аспекті її реалізації у налагодженій співпраці з представниками провідних
спеціалізованих підприємств визначає її актуальність та унікальність. Систематичні перегляди та внесення змін
спрямовані на досягнення визначених Стандартом програмних результатів навчання та формуванням актуальних
соціальних та професійних навичок сучасного економіста, здатного до ефективної діяльності в умовах динамічного
розвитку цифровізації бізнесу. Рекомендації щодо визначення додаткових програмних результатів навчання та
змістового наповнення освітніх компонентів спрямовані задля подальшого вдосконалення освітньо-професійної
програми стали вирішальними та визначили рівень відповідності В

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Загальний обсяг ОПП "Економіка" становить 90 кредитів ЄКТС, що відповідає ст. 5 Закону України “Про вищу
освіту” та Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові
науки», спеціальності 051 «Економіка». Обсяг обов'язкових та вибіркових ОК становить 60 та 30 кредитів ЄКТС
відповідно (у відсотковому співвідношенні 72% та 28%). При цьому співвідношення обов'язкових ОК, спрямованих
на забезпечення загальних компетенцій та спеціальних (фахових) компетентностей становить 20%/80%.

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

Зміст ОПП має чітку структуру, розподілену в контексті загального часу навчання. Обов’язкові компоненти ОПП
скомпоновані у цикли дисциплін загальної й професійної та практичної підготовки, що у сукупності змістовного
наповнення дають змогу досягти ПРН у визначеній даною ОПП логічній послідовності. Аналіз навчального плану у
порівнянні з представленим на запит ЕГ індивідуальним навчальним планом здобувача Фісунова К.О. свідчить про
збалансованість та раціональний розподіл навчального навантаження на здобувача. Аудиторне навантаження 1-го
року навчання становить 46% у 9 семестрі та 43% у 10 семестрі. 11 семестр відведений на проходження здобувачем
науково-педагогічної та переддипломної практик (18 кредитів ЄКТС) та підготовки кваліфікаційної роботи,
складання підсумкової атестації (12 кредитів ЄКТС). Визначено, що ОПП не містить інформації щодо підсумкової
атестації згідно з р. VІ Форми атестації здобувачів другого (магістерського) ступеня вищої освіти Стандарту. Проте
під час робочих зустрічей з академічним персоналом та здобувачами ЕГ отримала усне підтвердження визначеної
стандартом форми публічного захисту кваліфікаційної роботи. Як вже зазначалося у даному звіті, ПРН8 та ПРН11
досягаються лише освітніми компонентами ПП.18.2.08 , ПП.18.2.09 та ПП.18.2.10. На думку ЕГ, ці ПРН можуть
забезпечуватися й іншими ОК. ПРН3 відповідно до матриці забезпечується ОК ЗК.18.1.02 Економічна етика та
командоутворення (к.е.н. Сукурова Н.М.), ПП.18.2.02 Цифрове стратегічне партнерство (Голобородько А.Ю., к.е.н.)
та ПП.18.2.06 Управління розвитком підприємства в умовах цифрової економіки (Гусєва О.Ю., д.е.н., проф.).
Стандарт визначає відповідність даного ПРН3 та ЗК4, ЗК5, СК2, СК5, СК7. При цьому аспект спілкування іноземною
мовою забезпечується СК2 (Здатність до професійної комунікації у сфері економіки іноземною мовою), проте серед
представлених силабусів вищезазначених ОК лише ПП.18.2.02 Цифрове стратегічне партнерство містить даний СК2.
Під час робочої зустрічі з академічним персоналом щодо досягнення ПРН3 з боку викладачів було надано
пояснення про викладання певних тем ОК англійською мовою. Викладачі Голобородько А.Ю. та Сукурова Н.М.
підтвердили спроможність реалізації такої форми навчання наявністю відповідних сертифікатів В2 про рівень
володіння англійською мовою. Здобувачі першого року навчання під час зустрічі з ЕГ також підтвердили даний
факт викладання, проте зазначили на наявні труднощі сприйняття матеріалу через власний недостатній рівень
володіння англійською мовою. Також Ег акцентує на наявних розбіжностях у силабусах ОК та ОПП, зокрема: ОК
""Економічна етика та командоутворення"" змістом підготовки за освітньою програмою компетентності та
результатами навчання в ОПП забезпечує формування ПРН2, 3, 5, у силабусі зазначені ПРН2, 5; ОК ""Управління
потенціалом підприємства"" за ОПП забезпечує СК1, 4, 5, ПРН9, 10, 12, в силабусі наявні СК1, 6, ПРН7, 12; робочі
програми практик взагалі не містять визначених ЗК, СК та ПРН

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

Проведений ЕГ аналіз змісту ОПП "Економіка" демонструє, що 10 з 13 ОК спрямовані на формування
компетентностей за спеціальністю та забезпечують детально розкритий у ВСО теоретичний зміст предметної області
за представленими у ВСО об'єктами. ЕГ група під час робочих зустрічей з академічним персоналом, здобувачами та
роботодавцями отримала відповідні підтвердження реалізації даних положень та досягнення у сукупності мети даної
ОПП. Налагоджені зв'язки з роботодавцями, наявні Лабораторія соціально-економічних досліджень та Лабораторія
цифровізації бізнес-процесів та соціально-економічної діагностики з відповідним ліцензійним забезпеченням
програмних продуктів 1С - Управління невеликою фірмою для України; BAS ERP; Project Expert; Comfar; Альт-Інвест
забезпечує набуття студентами практичних навичок та умінь з економічної діагностики і бізнес-планування з
адаптацією до інструментів та технологій цифрової економіки. Програма науково-педагогічної практики
максимально наближена до напрямів наукових досліджень студентів магістратури, під час якої надається
можливість адаптації результатів досліджень, має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь
здійснення самостійної науково-педагогічної роботи шляхом виконання індивідуального завдання, що свідчить про
залучення здобувача до наукової діяльності за предметною областю.

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

"Формування індивідуальної освітньої траєкторії (ІОТ) здобувачів даної ОПП регламентується визначеними у ВСО
Положеннями та передбачено даною ОПП в обсязі 30 кредитів ЄКТС, що становить 28% від загального обсягу
навчання. ОПП та навчальний план передбачає 6 вибіркових ОК по 5 кредитів ЄКТС кожна, розподілених по 3 ОК у
9 та 10 семестрах. Крім традиційного ""вільного вибору здобувачем вищої освіти видів навчальної діяльності, а також
дисциплін, які найбільше імпонують його побажанням і уявленням про професію, яку він обрав, коли вступав до
закладу вищої освіти"", відповідно до вищезазначених Положень, формування ІОТ може також здійснюватися
шляхом 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
(внутрішньої; міжнародної); мовне стажування; наукове стажування. Реалізація права вільного вибору відбувається,
за отриманими ЕГ під час робочих зустрічей твердженнями здобувачів, академічного персоналу та начальника
відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації Левченко Н.М., відповідно з Положеннями.
Здобувачі зазначили про надання з боку викладачів консультативні презентації щодо змісту, цілей та програмних
результатів вибіркових ОК та рекомендацій за запитом з боку здобувача (Фісунок К.О.) щодо визначення найбільш
пріоритетних в аспекті специфіки побудови власної ІОТ. Для вибору на сайті ДУТ представлений
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загальноуніверситетський каталог вибіркових ОК (http://www.dut.edu.ua/ua/2080-katalog-osvitnih-komponentiv-
vilnogo-viboru-studentami-navchannya), до вибру з якого здобувачам даної ОПП доступні ОК будь-яких структурних
підрозділів, які мають структурні відповідності у 5 кредитів. На момент проведення акредитаційної експертизи у
каталозі представлено 55 таких вибіркових ОК, 40 з яких можливі для обрання як здобувачами другого
(магістерського), так і першого (бакалаврського) рівня ВО, що свідчить про реальність права вільного вибору. При
цьому здобувачі під час зустрічі продемонстрували переважну колективність думки в процедурі обрання вибіркових
ОК. Перешкодою на заваді реалізації права вільного вибору є встановлене Положенням про формування
індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти у ДУТ
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_96193022.pdf) обмеження щодо мінімальної чисельності навчальної групи у
10 осіб для другого (магістерського) рівня вищої освіти (у ВСО зазначається чисельність у 5 осіб для другого
(магістерського) рівня ВО, визначена Положенням для третього (освітньо-наукового) рівня ВО). Також варто
зазначити, що здобувачі ознайомлені про можливість формування ІОТ усіма зазначеними вище шляхами, проте не
достатньо усвідомлюють таку потребу."

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

Дана ОПП передбачає широке коло надання практичної підготовки задля здобуття необхідних для подальшої
професійної діяльності компетентностей. По-перше, шляхом проходження науково-педагогічної та переддипломної
практик, що досить повно представлено у ВСО та було підтверджено ЕГ під час робочих зустрічей з фокус групами
академічного персоналу, здобувачів, адміністративного та допоміжного персоналу, роботодавців. Також структурна
побудова майже усіх ОК передбачає 50% практичних занять в загальному обсязі аудиторних годин, крім ЗК18.1.03
Математичні методи моделювання та оптимізації процесів, де на практичні заняття відведено 57% від аудиторного
обсягу. За свідченнями здобувачів та академічного персоналу, значну кількість годин практичних занять відведено
роботі в Лабораторії цифровізації бізнес-процесів і соціально-економічної діагностики задля вирішення реальних
кейсових завдань за допомогою відповідних програмних комплексів. Роботодавці під час зустрічі відзначили
достатній рівень практичної підготовки здобувачів даної ОПП (заступник директора ТОВ «Аудиторська фірма
«Аудит Сервіс Груп» Ігор Гребінюков та заступник директора ТОВ «Комкаст Україна» Анатолій Стецюра), а також
підтвердили можливість для проходження додаткового спеціалізованого практичного навчання здобувачів на базах
компаній – партнерів кафедри економіки «Miratech Corporation», ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп», ГО
«Міжнародний центр неформальної освіти», ТОВ «Телеканал «Прямий», ТОВ «Бухгалтерська компанія «Профіт»,
ТОВ «Комкаст Україна» задля удосконалення знань і навичок та отримання відповідних сертифікатів
(http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-595-9709-otrimannya-sertifikativ-magistrami-specialnosti-051-ekonomika_kafedra-
ekonomiki, http://www.dut.edu.ua/uploads/p_342_99235473.pdf).

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

Формуванню соціальних навичок при формуванні, перегляді та оновленні даної ОПП приділено значну увагу. Так,
структурно формування усіх ЗК, спрямованих на формування soft skills, забезпечується 8 з 13 ОК ОПП. Також ЕГ
отримала підтвердження зазначеної у ВСО інформації щодо даного підкритерію як під час проведення аналізу, так і
в ході зустрічей з учасниками фокус-груп. Академічнимй персонал продемонстрував свідому спрямованість під час
викладання ОК на набуття здобувачами рівною мірою soft та hard skills, що було як запитом від роботодавців,
долучених до перегляду даної ОПП, так і підтверджено здобувачами, які вже мали досвід працевлаштування та
стикнулися з реальними вимогами ринку праці. Так, д.е.н., проф. Гудзь О.Є. під час викладання ОК "Управління
стратегічними змінами", к.е.н. Сукурова Н.М. - ОК "Економічна етика та командоутворення" та "Організація
проведення наукових досліджень", д.е.н., проф. Гусєва О.Ю. - ОК "Управління потенціалом підприємства" вивчення
та практичне опрацювання окремих тем впроваджують спеціалізовані тренінги як одну із методик проведення
практичного заняття з набуття фахових компетентностей та формування розвитку корпоративної культури,
опанування навичками професійної діяльності та побудови ефективної командної роботи економістів в сучасних
умовах цифрової трансформації підприємств. Роботодавці (заступник директора ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит
Сервіс Груп» Ігор Гребінюков та заступник директора ТОВ «Комкаст Україна» Анатолій Стецюра) під час зустрічей
також акцентували на забезпеченні з боку ДУТ формування під час навчання у здобувачів розвинених соціальних
навичок на наявну актуальну затребуваність ринку праці. Свідченням сприяння набуття соціальних навичок також є
впровадження при перегляді ОПП ОК «Економічна етика та командоутворення» за пропозицією режисера
телеканалу «Прямий» Науменка О., що також було підтверджено під час резервної зустрічі.

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

Професійний стандарт за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 051 «Соціальні та поведінкові науки»
відсутній. ОПП “Економіка” не передбачає присвоєння професійної кваліфікації. Водночас у змісті ОПП у частині
“Придатність до працевлаштування” та визначенні програмних результатів навчання враховано вимоги чинного
Класифікатора професій України (ДК 003:2010): 2441 – «Професіонал у галузі економіки», 2441.1 - "Наукові
співробітники (економіка)", 2441.2 - "Економісти", 2414 – «Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки
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підприємств, установ та організацій», 2310 – «Викладачі університетів та вищих навчальних закладів», 1210.1 –
«Керівники підприємств, установ та організацій»

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

В результаті проведеного аналізу структурного змісту ОПП, навчального плану та ОК ЕГ дійшла висновку про
дотримання вимог п. 12 Положення про організацію освітнього процесу у ДУТ щодо особливостей організації
навчального процесу з підготовки магістрів. ЕГ також переконалася у відповідності заявленої у ВСО інформації
щодо даного підкритерію, що також підтвердилося як під час зустрічі з академічним персоналом, так і зі
здобувачами. З метою визначення реального обсягу навантаження на здобувачів викладачі систематично
впроваджують моніторингові заходи (усні опитування, групові та індивідуальні консультації). Крім систематичних
обговорень обсягів та змісту завдань самостійної роботи на засіданнях кафедр і у фокус-групах, викладачі також
застосовують індивідуальний підхід як до контролю виконання завдань самостійної роботи здобувачів, так і до
надання їм відповідної консультативної допомоги. Здобувачі під час зустрічі висловлювалися диференційовано, але
озвучили однозначну думку щодо достатньої інтенсивності та насиченості навчальної роботи, водночас зазначивши
цілковиту адекватність вимог та їх виконуваність. Проведений ЕГ комплексний аналіз силабусів щодо структури
змістового наповнення також дає змогу дійти висновку про їх цілковиту спроможність забезпечити досягнення
цілей та програмних результатів навчання.

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

Підготовки здобувачів вищої освіти даної ОПП за дуальною формою освіти не передбачена. Проте під час
проведення акредитаційної експертизи в ході робочих зустрічей з адміністрацією, академічним персоналом,
здобувачами та роботодавцями ЕГ дійшла висновку про реальну можливість її запровадження, оскільки на даний
момент в ДУТ наявне нормативне узгодження реалізації такої форми освіти у вигляді чинного Положення “Про
дуальну форму здобуття вищої освіти у Державному університеті телекомунікацій”
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_57217466.pdf), є запит з боку здобувачів. Основною перешкодою для цього
наразі є незацікавленість роботодавців у запровадженні такої співпраці.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів передбачене шляхом вільного обрання ОК з 55
представлених курсів, можливістю проходження сертифікованих курсів для формування додаткових професійних
компетентностей, вільне обрання місця проходження практики, теми кваліфікаційної роботи та наукового
керівника, реалізацію права на академічну мобільність шляхом навчання за програмами внутрішньої та
міжнародної академічної мобільності, мовного та наукового стажувань. Здобувачі отримують ґрунтовну практичну
підготовку, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності, шляхом роботи
на практичних заняттях у спеціалізованих лабораторіях, обладнаних відповідним технічним та програмним
забезпеченням, проходженням додаткових спеціалізованих курсів на базах роботодавців - партнерів кафедри
економіки. Формування soft skills здобувачів здійснюється за дорадчої підтримки роботодавцями шляхом
впровадження спеціалізованих ОК та новітніх методів навчання. Реальне навантаження здобувачів при цьому має
збалансований та виважений характер

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

ОПП містить ряд неточностей та неузгодженостей, зокрема відсутнє чітке визначення форми підсумкової атестації,
ПРН 8 та ПРН досягаються лише за рахунок практик та підсумкової атестації. Попри акцентування на
поглибленому вивченні англійської мови забезпечення ПРН3 відповідно до силабусів формально досягається лише
однією ОК Цифрове стратегічне партнерство, в той час, як ОПП визначає забезпечення даного ПРН трьома ОК.
Також існують розбіжності у силабусах і ОПП щодо формування ЗК, СК та досягнення ПРН іншими ОК.
Рекомендується ретельно переглянути силабуси усіх ОК на предмет чіткого визначення необхідних структурних
компонент. З огляду на визначені можливості та реальну низьку активність здобувачів щодо формування
індивідуальної освітньої траєкторії рекомендується запроваджувати на системній основі заходи з роз'яснення та
популяризації вільного вибору. З огляду на наявні сформовані передумови для запровадження дуальної форми
навчання рекомендується посилити роботу у даному напрямку.
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Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Визначені сильні сторони ОПП "Економіка" в контексті даного критерію свідчать про очевидну відповідність
Стандарту вищої освіти та предметній області. Забезпечення можливостей для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, ґрунтовна практична підготовка здобувачів, чітка логічна структура ОК забезпечують специфіку даної
ОПП. Визначені у слабких сторонах недоліки по суті не впливають на якість освітнього процесу та не
перешкоджають досягненню ПРН відповідно до визначених цілей. Врахування рекомендацій ЕГ щодо ретельнішого
оформлення відповідної навчальної документації дасть змогу удосконалити змістовне наповнення ОК та розширити
перспективне поле професійної реалізації випускників, що на даному етапі не знижує якість структури та змісту
ОПП.

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

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

Прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за другим (магістерським) освітнім рівнем за ОПП "Економіка"
регулюється Правилами прийому до Державного університету телекомунікацій
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_108_42721942.pdf), розміщеними на сайті ДУТ у відповідній вкладці "Вступнику".
Дана вкладка також надає доступ до широкого кола інформації щодо вступу, зокрема окремо розкривається "Вступ в
магістратуру", наповнений доступно й лаконічно викладеною інформацією щодо реєстрації вступників, які
планують складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ),
етапи та терміни вступної кампанії, лінк на Заяву-анкету для оформлення екзаменаційного листка абітурієнта.
Правила прийому відповідають Умовам прийому до закладів вищої освіти України у 2021 році, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274. Така форма універсальності Правил
прийому полегшує їх розуміння та сприйняття потенційними абітурієнтами в контексті норм та особливостей, що
стосуються прийому на конкретну ОПП, унеможливлюючи таким чином будь-які дискримінаційні положення та
формулювання. Під час робочої зустрічі зі здобувачами ЕГ отримала запевнення з їх боку в зрозумілості й
доступності Правил прийому 2020 та 2021 років, прозорості й чіткості процедури подачі документів та складання
фахового вступного випробування, компетентність, доброзичливість й уважність з боку приймальної комісії до
абітурієнтів.

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

Правила прийому до ДУТ у 2021 році є уніфікованими для усіх освітніх програм. Особливістю вступу на ОПП
"Економіка" є вимога складання фахового вступного випробування, програма якого розміщена за посиланням
"ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ" (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_424_56985620.pdf). До тестових
завдань за програмою винесені питання з дисциплін "Економіка підприємства" та "Планування діяльності
підприємства", які, на думку кафедри економіки, є релевантними для врахування специфіки даної ОПП та
визначити відповідний рівень готовності абітурієнтів до її подальшого опанування, що було підтверджено ЕГ під час
робочої зустрічі з академічним та адміністративним персоналом. Відповідальний секретар приймальної комісії,
директор навчально-методичного центру Власенко Вадим Олександрович зазначив також про можливість
отримання додаткових балів за навчальні та наукові досягнення і суспільну активність особам, які здобувають
ступінь магістра при вступі та розрахунку конкурсного балу відповідно до Додатка 6 правил прийому. Показник ПЗ у
формулі розрахунку дає змогу отримати максимум 10 додаткових балів за досягнення, зазначені в пункті 1 даного
Додатка, та максимум додаткових 5 балів за досягнення, визначені в пункті 2. Проте на зустрічі здобувачі 1 року
навчання повідомили, що не використовували таку можливість через обмежену кількість бюджетних місць (1 місце).
ЕГ вважає, що такий підхід є ефективним способом для формування контингенту здобувачів, які вмотивовані та
здатні до навчання на даній ОПП, адже визначені у пунктах види активності свідчать про науково-дослідну
спрямованість абітурієнтів.

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

Під час проведення акредитаційної експертизи ЕГ ознайомилася з представленими у ВСО та на офіційному сайті
ДУТ Положенням, що регламентує механізм визнання та перезарахування результатів навчання, отриманих в інших
закладах освіти й зокрема під час академічної мобільності (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.pdf).
Зокрема, така процедура передбачає подачу від учасника академічної мобільності установлених програмою звітних
документів задля поновлення на навчання та перезарахування отриманих під час програми результатів навчання.
Процедура передбачає зіставлення отриманих учасником результатів з результатами, запланованих освітньою
програмою ДУТ. Перезарахування здійснюється шляхом переведення прийнятої в ДУТ шкали на основі
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. При відсутності досягнутих результатів навчання
учаснику надається можливість ліквідувати академічну заборгованість або пройти повторний курс навчання коштом
фізичних чи юридичних осіб. Під час зустрічі з академічним та адміністративним персоналом члени ЕГ були
проінформовані про відсутність реальних фактів участі здобувачів у таких програмах попри широке коло
можливостей та укладені договори про співпрацю з закладами вищої освіти. Зокрема, під час зустрічі з
адміністративним персоналом начальник відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації Левченко
Н.М. повідомила про членство ДУТ у Міжнародній спілці електрозв'язку та, відповідно, наявних випадках участі
академічного складу та студентства інших спеціальностей у проведенні спільних тематичних конференцій.
Начальник відділу міжнародних зв’язків Скрипнік В.В. проінформувала про укладені договори про міжнародну
співпрацю з Польськими, Білоруськими та Молдовськими ЗВО, проте випадків їх реалізації на даній ОПП не було.
Здобувачі під час зустрічі також повідомили про обізнаність щодо "широкого кола можливостей для реалізації права
академічної мобільності", проте з огляду на пандемічні умови та фінансові аспекти реалізації цього права не готові
брати участь у таких програмах.

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

"Процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в ДУТ регламентується Положенням
про неформальну та інформальну освіту ДУТ (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_89866048.pdf,) та Положенням
про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів) у ДУТ
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf) і передбачає подання визначеного пакета документів, які
засвідчують факт отримання визначених результатів, формування компетентної для здійснення атестації для
визнання результатів навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті та проведення такої атестації.
Надійність визнання таких результатів на думку ЕГ гарантується як залученими до складу комісії фахівцями, так і
процедурою оформлення документів, прописаною у п. 7 Положення про порядок перезарахування результатів
навчання (трансфер кредитів) у ДУТ та процедурами визнання неформальної та інформальної освіти учасників
освітнього процесу, визначеними р.4 Положення про неформальну та інформальну освіту ДУТ. Проте варто
зазначити, що попри розроблену нормативну базу, під час реалізації ОПП ""Економіка"" відсутні факти визнань
таких результатів. Під час зустрічі зі здобувачами члени ЕГ отримали підтвердження від учасників щодо обізнаності
з нормативним аспектом можливості визнання ДУТ таких результатів навчання. Зокрема, здобувачі 1 року навчання
повідомили про можливість врахування результатів навчання на ТОВ ""Комкаст України"", підтверджених
відповідними сертифікатами, під час вивчення у другому семестрі окремих тем дисципліни ""Фінансове планування
та бюджетування"". Здобувач 2 року навчання Фісунов К. повідомив про відсутність потреби здобуття додаткових
знань через неформальну освіту з причини наявних у нього отримані до цього попередніх технічних вищих освіт у
напрямку енергетики та автомобільної сфери. Під час робочих зустрічей з академічним персоналом та
роботодавцями ЕГ отримала свідчення щодо проходження здобувачами спеціалізованих сертифікованих курсів на
базах компаній - партнерів кафедри ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп», ТОВ «Комкаст Україна», ГО
«Міжнародний центр неформальної освіти»та можливості врахування таких сертифікатів викладачем при вивченні
окремих тем відповідних дисциплін, при цьому проведений ЕГ аналіз силабусів засвідчив відсутність унормованих у
них положень щодо таких можливостей."

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому є чітки та зрозумілі для сприйняття широким колом абітурієнтів та зацікавлених осіб, відповідна
сторінка офіційного сайту дає змогу ознайомитися з аспектами вступної кампанії як в цілому, так і за даною ОПП
зокрема, отримати інформаційну онлайн підтримку при проходженні відповідних процедур. Варто акцентувати на
оголошених здобувачами позитивних відгуках щодо роботи приймальної комісії під час вступної кампанії.
Налагоджені потужні міжнародні зв'язки для реалізації академічної мобільності. Сильними практиками варто
визначити наявну нормативну базу щодо регламентації процедур визнання результатів, отриманих під час
академічної мобільності та у неформальній освіті, налагоджені зв'язки для впровадження таких видів освіти за
даною ОПП.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.

Враховуючи наявну потужну базу для впровадження активної міжнародної діяльності у напрямку реалізації програм
академічної мобільності та відсутність при цьому випадків реалізації права академічної мобільності та здобуття
результатів у неформальній освіті серед здобувачів даної ОПП, рекомендується вжити заходів з популяризації
даного виду діяльності та залучення здобувачів до неї задля розширення власної освітньої траєкторії шляхом
проходження програм міжнародної академічної мобільності та поглиблення фахових знань та компетентностей у
неформальній освіті.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Визначені у даному звіті сильні сторони в контексті даного критерію щодо доступності для розуміння потенційних
вступників нормативно-інформаційних документів та процедур вступної кампанії, наявних нормативно
врегульованих процедур визнання результатів навчання в інших закладах освіти та налагодженої співпраці ДУТ у
цьому напрямку свідчать про відповідність даної ОПП у контексті критерію 3. Надані ЕГ рекомендації щодо
унормування наявних практик визнання результатів, отриманих під час навчання на спеціалізованих
сертифікованих курсах від партнерів-роботодавців окреслюють напрямок для подальшого вдосконалення процесу
реалізації ОПП "Економіка" в аспекті формування довіри до магістра економіки ДУТ та обумовлюють рівень
відповідності за даним критерієм В

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Методи та форми навчання дозволяють досягти ПРН, регламентовані Положенням про організацію освітнього
процесу в ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf. При реалізації ОП застосуються як традиційні,
так й інноваційні форми та методи навчання : лекція-візуалізація;експрес-опитування;усне опитування; навчальна
дискусія; доповідь з презентацією за тематикою самостійного вивчення дисципліни; обговорення ситуаційного
завдання. Методичне забезпечення всіх навчальних дисциплін наявне в електронному вигляді у вільному для
здобувачів онлайн-доступі в системі дистанційного навчання на базі платформи MOODLE http://dl.dut.edu.ua,
електронній бібліотеці http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/738. в чому мала можливість пересвідчитися
експертна група. Разом з тим, досягнення СК 7 та ПРН 11 в ОП досягається тільки в межах ОК «Науково-педагогічна
практика» та «Переддипломна практика», в той час, як практики тільки сприяють закріпленню компетенцій,
здобутих раніше. Учасники фокус-груп здобувачів, студентського самоврядування підтвердили, що належна
академічна свобода при трактуванні та вивченні дискусійних положень підтримується більшістю викладачів. Під час
інтерв’ювання фокус-груп, здобувачів та НПП встановлено, що для врахування думки здобувачів щодо визначення
їх рівня задоволеності методами навчання і викладання вони мають можливість висловити свої думки й побажання.
Експертній групі надано було документальне підтвердження фактів проведення таких опитувань
https://cutt.ly/2jvr4lY.

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

Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та
програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів (у формі
силабуса або робочої програми). Із силабусами обов’язкових дисциплін здобувачі освіти ознайомлені через систему
дистанційного навчання та на першому занятті обговорюють їх з викладачем. Силабуси вибіркових дисциплін
містяться в каталозі освітніх компонент вільного вибору студентів (http://www.)dut.edu.ua/ru/2080-katalog-
obrazovatelnyh-komponentov-svobodnogo-vybora-studentami-ucheba). Поряд із методичним забезпеченням усіх
навчальних дисциплін в електронному вигляді, у вільному для здобувачів освіти онлайн-доступі на сайті
університету розміщено методичні матеріали, методи оцінювання тощо. Під час зустрічі здобувачі підтвердили
експертній групі той факт, що інформація про форми та терміни контролю, критерії оцінювання матеріали
надається їм перед початком вивчення дисципліни – на першому занятті. Отже, інформація щодо цілей, змісту та
програмних результатів навчання, а також порядку та критеріїв оцінювання у межах навчальних дисциплін ОП
здобувачам вищої освіти надається своєчасно та повною мірою
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3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

В цілях програми ОП «Економіка» другого (магістр ) рівня вищої освіти акцентовано на науково-дослідницькій
складовій. Під час реалізації ОП дослідницький компонент реалізується , насамперед через участь здобувачів освіти
у конференціях та публікацію тез доповідей. Наприклад, тези доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної
конференції «Дорожня карта інформаційно телекомунікаційної сфери»
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_347_65774316.pdf. Також здобувачам надається можливість публікувати
результати своїх досліджень у наукових виданнях ДУТ на безоплатній основі (фаховий журнал «Економіка.
Менеджмент. Бізнес»). Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми

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

Механізм оновлення змісту освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі в ДУТ
відпрацьований на основі Положення про освітні програми (www.dut.edu.ua/uploads/p_447_34552371.pdf) та на
рівні ОП регулюється Координаційною радою з питань якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
Університету. Зазначено, що після зміни ОП підлягають перегляду та оновленню навчальні плани, та робочі
навчальні програми дисциплін. Викладачі за ОП «Економіка» регулярно оновлюють зміст ОК ОП, з врахуванням
тенденцій ринку праці (зокрема, переліки компетенцій та рекомендацій роботодавців) та сучасної практики.
Гарантом ОП надано документальне підтвердження фактів проведення опитувань, але не надано підтвердження
перегляду та оновлення змісту навчальних дисциплін

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

Під час співбесіди керівництво ДУТ визначило як ознаки інтернаціоналізації діяльності ЗВО участь проведення
спільних конференцій, наявність договорів про співробітництво. Міжнародне стажування пройшли викладачі
кафедри (Сукурова Н. М, Голобородько А. Ю.) (у форматі онлайн) у 2020 р.: Міжнародне практичне стажування у
Будапешті, Угорщина. Society for cultural and scientific progress in Eastern Europe, Budapest. Certificate for participation
in scientific and professional Conference science without hongarie development in 21st – 2020. Budapest on 30th August
2020. Викладачі на ОП Гусєва О.Ю., Голобородько А.Ю., Гудзь О.Є. мають публікації наукових статей у
міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science. В ДУТ прийнято Положення про порядок організації
права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ДУТ
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.pdf). Проте ЕГ група під час робочих зустрічей пересвідчилася, що
здобувачі не долучались до академічної мобільності в закордонні або в вітчизняні університети, слабко
поінформовані про відповідні можливості. Оскільки здобувачі під час міжнародної роботи здобувають новий досвід
та набувають нових дослідницьких навичок, отримують доступ до доробку світових наукових шкіл. варто розпочати
практику залучення здобувачів до міжнародної діяльності, починаючи з підготовки проєктних заявок, участі в
грантових проєктах

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Сильною стороною ОПП є врахування думки та пропозицій здобувачів та роботодавців при підборі форм та методів
навчання і викладання при оновленні змісту ОП викладачами кафедри (надані докази, документальне
підтвердження). Позитивною практикою АТ є те, що здобувачам надається можливість публікувати результати
досліджень у наукових виданнях ДУТ на безоплатній основі

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

Здобувачі освіти за ОПП не долучались до академічної мобільності та слабко поінформовані щодо відповідних
можливостей. Забезпечення СК7 та ПРН 11 в ОП досягається тільки в межах ОК «Науково-педагогічна практика» та
«Переддипломна практика», в той час, як практики тільки сприяють закріпленню компетенцій, здобутих раніше.
Експертна група відзначає, що не наведені приклади залучення здобувачів за ОП до міжнародної діяльності,
починаючи з підготовки відповідних заявок; до виконання НДР кафедри та Університету

Сторінка 13



Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Студентоцентрований підхід реалізується в ДУТ при обговоренні відповідності навчальних програм та розподілі
навчального навантаження . Необхідна інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, а також
порядку та критеріїв оцінювання здобувачам вищої освіти надається у силабусах у межах навчальних дисциплін ОП.
Викладачі оновлюють зміст освітніх компонентів ОПП, враховуючи тенденції ринку праці та сучасні практики
господарювання, досвід інших ЗВО. Однак, здобувачі вищої освіти не беруть участі у міжнародних проєктах та
академічній мобільності. Враховуючи деяку неузгодженість за підкритеріями 4.1, 4.3, 4.4 різну вагомість окремих
підкритеріїв, експертна група вважає, що ОПП та освітня діяльність за цією програмою відповідають Критерію 4 з
недоліками, що не є суттєвими. Під час реалізації ОПП частково забезпечується поєднання навчання і досліджень.
Рекомендовано розпочати практику залучення здобувачів до міжнародної діяльності, починаючи з підготовки
відповідних заявок. Крім того, ширше залучати здобувачів до виконання НДР кафедри та Університету

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

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяють досягнення результатів
навчання для окремого освітнього компонента та освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь. Форми контрольних заходів, їх зміст та оцінювання визначені Положенням про організацію освітнього
процесу у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf. Форми поточного контролю на ОП – усне
опитування, письмовий експрес-контроль на практичних заняттях та лекціях, колоквіуми, виступи студентів при
обговоренні питань на семінарських заняттях, комп’ютерне тестування поряд з модульним контролем ( контрольні
роботи, тестування, виконання розрахункового або розрахунково-графічного завдання, курсового проєкту (роботи)
виступають основою для семестрового оцінювання та доповнюються семестровим контролем ( залік, іспит та ін.) –
(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_22234915.pdf). В силабусах навчальних дисциплін подано критерії
оцінювання результатів навчання здобувачів освіти та форми контрольних заходів. Здобувачі під час інтерв’ювання
підтвердили, що критерії оцінювання всіх навчальних дисциплін є цілком зрозумілими для них, з критеріями
оцінювання та формами контрольних заходів їх знайомлять на початку вивчення дисципліни – як правило, на
першому занятті (а для вибіркових освітніх компонентів – ще до їх вивчення, в процесі ознайомлення перед
вибором). Наявні форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти цілком дозволяють
встановити досягнення результатів навчання за ОПП

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

Вимоги та процедура атестації здобувачів освіти прописані у Положенні про організацію освітнього процесу ДУТ (
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf). Атестація здобувачів за даною ОП відповідно стандарту вищої
освіти проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційні роботи здобувачів мають
обов’язково проходити перевірку на академічний плагіат з використанням програми Антиплагіат (Е-mail:
Ukrain@straireplagiarism.com)

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

Під час бесід із викладачами та студентами експертна група встановила, що контрольні заходи з усіх дисциплін
проводяться в письмовій формі. У разі отримання незадовільної оцінки здобувач має право на перескладання
екзамену (заліку) з дисципліни, що допускається не більше двох разів. Процедура, що урегульовує порядок
повторного проходження контрольних заходів прописана у Положенні про організацію освітнього процесу (розділ
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9.2) http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf. Випадків застосування процедур врегулювання конфлікту
інтересів за ОПП не було. Для врегулювання конфліктних ситуацій розроблено проєкт Положення про вирішення
конфліктних ситуацій у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2067_45432046.pdf, якою передбачено процедури
вирішення конфліктів при контролі та оцінюванні знань Комісією з вирішення конфліктних ситуацій інституту
(Комісією підрозділу) або Університету

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

ДУТ популяризує академічну доброчесність (насамперед через імплементацію цієї політики у систему якості) та
використовує Кодекс академічної доброчесності (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf?1) як
інструмент протидії порушенням академічної доброчесності. Всі учасники освітнього процесу підписують відповідну
декларацію. У ЗВО існують політика та процедури щодо дотримання академічної доброчесності, які регулюються
Комісією з питань академічної доброчесності.. З метою унеможливлення плагіату навчальні, наукові та
кваліфікаційні роботи магістрів перевіряються на дотримання академічної доброчесності з використанням
автоматизованої системи (з використанням програми Антиплагіат (Е-mail: Ukrain@straireplagiarism.com). У термін
не пізніше 15 календарних днів перед захистом роботи в екзаменаційній комісії здобувач подає її на перевірку: На
випускових кафедрах формуються експертні групи в складі не менше 3-х осіб. Експертна група приймає рішення
щодо допуску до захисту студентів, роботи яких мають задовільний чи високий рівень оригінальності тексту й
оформлює своє рішення. Крім цього, залучається експертний висновок результатів перевірки на унікальність тексту
кваліфікаційної роботи в мережі Інтернет

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Позитивна практика ДУТ полягає в тому, що ЗВО формує в здобувачів певну культуру академічної доброчесності.

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

Під час бесід із викладачами та студентами, експертною групою було встановлено, що для врахування думки
здобувачів щодо якості та об’єктивності системи оцінювання їх опитування не проводяться, тобто моніторинг цього
аспекту якості освітнього процесу з боку здобувачів відсутній. Експертна група рекомендує запровадити регулярні
опитування щодо якості та об’єктивності системи оцінювання. Наявний проєкт Положення про вирішення
конфліктних ситуацій у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2067_45432046.pdf потребує імплементації

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Наявні форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяють встановити
досягнення результатів навчання за ОПП. Атестація здобувачів вищої освіти за ОПП «Економіка» другого (магістр)
рівня вищої освіти відбувається в формі прилюдного захисту кваліфікаційної роботи. У студентів формується
культура академічної доброчесності. Однак моніторинг якості контрольних заходів освітнього процесу з боку
здобувачів відсутній. Отже, враховуючи різну вагомість окремих підкритеріїв, певну неузгодженість за
підкритеріями 5.1, 5.3 , експертна група вважає, що ОПП та освітня діяльність за цією програмою загалом
відповідають Критерію 5 з недоліками, що не є суттєвими

Критерій 6. Людські ресурси:
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1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання.

На першому етапі ознайомлення зі Відомостями про самооцінювання експертною групою було встановлено, що
таблиця 2 «Зведена інформація про викладачів ОПП "Економіка" не відображена коректним чином. У процесі
експертизи експертна група отримала від гаранта ОП її уточнений варіант (з зазначенням наукових спеціальностей).
За результатами аналізу таблиці 2 цих Відомостей експертною групою встановлено рівень академічної та
професійної кваліфікації викладачів, залучених до викладання окремих її компонентів. За формальними ознаками
кваліфікаційних вимог ліцензійних умов, відповідно, викладання компонентів ОП у цілому забезпечується НПП,
кваліфікація яких переважно підтверджена науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи іншою професійною
діяльністю за відповідною спеціальністю. До реалізації освітньої програми залучено 8 НПП, з яких: 3 доктори наук
(3 професори); 5 кандидатів наук (3 доценти). За підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною
програмою «Економіка підприємства» спеціальності 051 «Економіка» за другим (магістерським) рівнем відповідає
випускова кафедра економіки. Завідувачем кафедри є доктор економічних наук, професор Гусєва Ольга Юріївна.
Викладачами кафедри економіки було опубліковано наступні колективні підручники та навчальні посібники, які
відповідають проблематиці магістерської програми: “Економіка підприємства”, “Економіка IT-підприємства”,
“Цифрова економіка”, “Планування діяльності підприємства”, “Управління розвитком підприємства в умовах
цифровізації”, “Економіка підприємництва” тощо http://www.dut.edu.ua/ua/345-metodichna-robota-kafedra-
ekonomiki Кафедра активно займається науковою діяльністю. За посиланням надано основні публікації викладачів:
http://www.dut.edu.ua/ua/346-naukova-diyalnistkafedra-ekonomiki. За останні три роки співробітниками кафедри
підготовлено та видано: 8 монографій, 15 навчальних посібників, 45 публікацій в фахових виданнях України, 4
публікації в індексованих виданнях за кордоном та більш ніж 20 тез доповідей. вдосконалюють педагогічні та
професійні навички через стажування, як правило в інших закладах вищої освіти: Науково-педагогічна
спеціальність викладачів у цілому відповідає дисциплінам, які вони викладають. Також в більшості силабусів
містяться посилання на праці їх розробників в розділі “Інформаційне забезпечення дисципліни”. Переважна
більшість викладачів кафедри мають базову освіту, яка відповідає змісту навчальних дисциплін, що ними
викладаються, але є приклади невідповідності змісту ОК та напрямів наукових публікацій (викл. Хлевицька Т.Б.)

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

Конкурсний добір викладачів в ДУТ здійснюється згідно з (http://www.dut.edu.ua/ru/429-normativno-pravovye-akty-
pro-universitet), яке зазначає, що конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, рівності, колегіальності
прийняття рішень, незалежності, об’єктивності, неупередженого ставлення до кандидатів. За ОП є приклади
приймання співробітників ззовні за безпосередньо конкурсом (викл. Воскобоєва О.В.) Проте, з аналізу цього
Положення та результатів інтерв’ювання фокус-груп випливає, що конкурсний добір орієнтований більше на
забезпечення ЛУ, ніж на забезпечення рівня професіоналізму для успішної реалізації конкретної ОПП,
співвіднесення викладачів та ОК. Компетенція щодо визначення відповідності кваліфікації викладача до ОК
покладається виключно на завідувача кафедри на підставі ЛУ, що є слабкою стороною. Позитивною практикою АТ є
те, що під час конкурсного добору враховується щорічний рейтинг викладача, який залежить в тому числі й від
результатів опитування здобувачів. Іншою позитивною практикою є те, що викладач по закінченню терміну
контракту проходить конкурсний відбір у повному обсязі та на рівних умовах з іншими претендентами

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

Експертна група встановила, що ДУТ має тісну і плідну співпрацю з багатьма роботодавцями, серед яких ТОВ
"Аудиторська фірма "Аудит сервіс груп", ТОВ "Комкаст", ТОВ "Міратех Корпорація". Ця інформація підтверджується
наявністю відповідних угод. Під час інтерв’ювання керівництва і менеджменту ЗВО експертна група встановила, що
така співпраця переважно реалізується під час проходження практики зі створенням можливості подальшого
працевлаштування на основі сертифікатів. Але для магістрів виробнича практика не передбачена, науково-дослідна
практика також вилучена з останньої редакції ОПП, Відповідно, роботодавці залучаються до освітнього процесу на
другому рівні вищої освіти здебільшого не до формування компетенцій випускників, а виконують роль зовнішнього
аудитора освітніх програм та ОК з метою підтвердження їхньої релевантності

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

Інтерв’ювання здобувачів вищої освіти за ОПП та академічного персоналу виявило, що співробітники провідних
компаній , з якими співпрацює ДУТ залучаються до консультування здобувачів щодо їх наукових досліджень та
виконання індивідуальних завдань, відкритих лекцій для студентства. Експертна група констатує тісну співпрацю
університету з роботодавцями, партнерські відносини та наявність досягнутих між ДУТ і роботодавцями
домовленостей щодо співучасті останніх в організації та реалізації освітнього процесу. Цікавою є практика
проведення проблемних лекцій. Для бакалаврів та магістрів спеціальності «Економіка» у вересні 2021 р. провів
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лекцію на тему «Виклики для України в контексті змін в світовій економіці» провідний експерт та фахівець з
економічних та фінансових питань Степанюк В. В. (http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-595-9705-problemi-lekcii-z-
ekonomichnih-pitan-vid-praktikiv-profesionaliv_kafedra-ekonomiki)

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

Інформацію про підвищення кваліфікації та стажування НПП ДУТ підтверджено під час співбесід з НПП. У ДУТ
укладається перспективний план підвищення кваліфікації та стажування викладачів, планується довгострокове або
короткострокове підвищення кваліфікації, Експертну групу ознайомили з документально підтвердженими фактами
проходження міжнародного стажування. Керівництво університету під час співбесіди розповіло про системну роботу
щодо підписання договорів з провідними компаніями та навчальними закладами, в тому числі зарубіжними,
проведення навчально-наукових та методичних семінарів та конференцій за участі викладачів

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Інтерв’ювання НПП дозволило встановити, що ДУТ здійснює системне стимулювання розвитку викладацької
майстерності викладачів. Статутом Університету (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_85467300.pdf).
Колективним договором(http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1462_63527482.pdf) передбачено стимулювання
викладачів за вагомі досягнення. Виявлення досягнень здійснюється через систему як формального (через відділ
моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації та рейтинг викладачів) так і неформального ( опитування
здобувачів щодо викладачів у чатах) моніторингу (http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2079_77539645.pdf). За
результатами моніторингу зокрема, здійснюється матеріальне стимулювання НПП, які мають вагомі успіхи у
науково-педагогічній діяльності, здійснюють публікацію у наукометричних базах, ведуть активну профорієнтаційну
роботу. У ЗВО наявна система морального заохочення викладачів до досконалості у викладанні: Подяки та грамоти
від керівництва, регіональні та відомчі відзнаки, надання можливості навчання в аспірантурі та докторантурі

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильними сторонами ОПП є тісна співпраця ЗВО з роботодавцями та залучення професіоналів практиків,
представників роботодавців до консультування здобувачів, подальше працевлаштування здобувачів, а також дієвість
системи сприяння професійному розвитку викладачів як через власні програми й заходи, так і у співпраці з
підприємствами, існування заохочувальної системи морального і матеріального стимулювання викладачів до
досконалості у викладанні. До позитивних практик експертна група відносить: врахування рейтингу викладачів
(який залежить в тому числі й від оцінки здобувачів) під час конкурсного відбору; систему професійного зростання
викладачів, які залучені до реалізації освітньої програми, та їх морального заохочення до досконалості у викладанні;
наявність, а також особливості процедури переобрання, за яких по закінченню терміну контракту викладач
проходить конкурсний відбір у повному обсязі та на умовах рівних з іншими претендентами

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

Слабкою стороною є те, що конкурсний добір в ДУТ орієнтовано більше на забезпечення формальних критеріїв, ніж
на забезпечення рівня професіоналізму для успішної реалізації конкретної ОП. Експертна група рекомендує за
доцільне оголошувати конкурс на заміщення посад НПП з переліком вимог до спроможності викладання відповідно
до цілей конкретної ОПП та її конкретних ОК і професіоналізму претендента. Рекомендується залучити додаткове
стимулювання викладачів у разі викладання дисциплін іноземною мовою (англійською)

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.
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Попри наявність зауважень щодо відповідності кадрового складу цілям реалізації ОПП за певними ОК в контексті
реалізації критерію 6, ЕГ вважає, що ОПП успішно реалізує підготовку здобувачів другого рівня. Беручи до уваги
низку позитивних практик і сильні сторони ОПП та зважаючи на потенціал групи забезпечення покращувати ОП та
досвід співпраці з роботодавцями, експертна група дійшла висновку,що та освітня діяльність за цією програмою
відповідає рівню В за Критерієм 6

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Під час огляду матеріально-технічної бази ДУТ ЕГ зафіксувала наявність навчальних приміщень, обладнаних
комп’ютерною технікою та мультимедійними проєкторами; спеціалізованих лабораторій, створених за підтримки
підприємств-партнерів університету; організаційно-методичного центру новітніх технологій; бібліотеки;
спортивного майданчика; тренажерної зали; їдальні; гуртожитку; медичного пункту та інших приміщень,
необхідних для ефективного здійснення навчального процесу. За словами гаранта програми Гусєвої О. Ю.,
фінансові ресурси ДУТ для реалізації ОПП "Економіка" формуються за рахунок державного фінансування, а також
спонсорської підтримки з боку компаній-партнерів, що надають університету можливість забезпечити здобувачів
вищої освіти необхідним мультимедійним та комп'ютерним устаткуванням для проведення лекційних та
семінарських занять. В аудиторіях, де проводяться заняття для здобувачів вищої освіти ОПП "Економіка",
встановлено комп'ютерну техніку задля її використання під час вирішення кейсів із застосуванням економіко-
математичного моделювання. За допомогою локальної комп'ютерної мережі та засобів відеозв'язку створено
можливість об'єднання окремих комп'ютерних класів. На всій території університету та гуртожитку є вільний доступ
до Wi-Fi. На вході до університету та гуртожитку встановлено турнікети. Для відвідувачів університету з особливими
потребами встановлено пандуси, крім того, в коридорах та аудиторіях університету наявні мнемосхеми і таблички з
інформацією, викладеною шрифтом Брайля. На подвір’ї університету обладнано зону відпочинку для студентів та
викладачів. Територію гуртожитку закрито для в’їзду сторонніх осіб. У гуртожитку наявні: пандус при вході,
тренажерна зала, кабінет медичної сестри, кухня, вбиральня, душові кабіни, ізолятор та інші приміщення, необхідні
для комфортного проживання. Для реалізації ОП використовується лабораторія цифровізації бізнес-процесів і
соціально-економічної діагностики, яка оснащена відповідним наочним матеріалом та навчально-методичною
літературою з економіки, розробленою відповідно до робочих програм ОК. Під час зустрічі зі здобувачами вищої
освіти, ЕГ встановила, що у навчанні використовуються різні конфігурації програмного забезпечення 1С та BAS ERP
(підтверджено здобувачами вищої освіти Дударем О. О. та Фісуновим К.О.). Всі дисципліни, що викладаються на ОП,
забезпечені навчально-методичними посібниками, рекомендаціями, які розміщуються в електронній бібліотеці:
https://cutt.ly/JE5Go89. ЕГ мала змогу пересвідчитись у тому, що в системі дистанційного навчання MOODLE
розміщені електронні навчально-методичні та інформаційні матеріали, необхідні для досягнення програмних
результатів навчання.

2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.

Інтерв’ювання здобувачів вищої освіти та працівників ДУТ дало змогу ЕГ пересвідчитися, що університет забезпечує
безоплатний доступ до баз даних Scopus та Web of Science. Бібліотека ДУТ, загальний фонд якої становить 166463
примірників, забезпечує інформаційну базу для досягнення визначених ОПП «Економіка» цілей та ПРН. В
університеті наявний безплатний високошвидкісний Wi-Fi. Здобувачі вищої освіти та науково-педагогічний
персонал мають вільний безоплатний доступ до ліцензійного програмного забезпечення, інстальованого на
комп’ютерах в аудиторіях кафедри економіки, а саме: 1С, BAS ERP, Project Expert, IBM SPSS Statistics та ін.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

Огляд матеріально-технічної бази університету дав можливість ЕГ пересвідчитися у тому, що освітнє середовище у
ДУТ є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, оскільки в університеті та гуртожитку діє пропускна
система із встановленими на вході турнікетами, здійснюється температурний скринінг та перевірка наявності
медичних масок у відвідувачів. Розрахунок у їдальні університету здійснюється виключно у безготівковій формі, що
зменшує ризик зараження через контакт із грошима в період карантину. В коридорах та аудиторіях університету, а
також у гуртожитку встановлено засоби протипожежної безпеки з інструкціями щодо їх використання, регулярно
проводяться ремонти, здійснюється технічний нагляд приміщень. Для збереження психічного здоров’я здобувачів в
університеті, регулярно проводяться бесіди з працівниками відділу соціальних та навчальних проблем студентів, із
кураторами груп з-поміж викладачів, а також здобувачів вищої освіти. В університеті запроваджено централізовану
систему анкетування та опитування здобувачів щодо психологічного комфорту в освітньому середовищі.
Представниками студентського самоврядування, за словами голови студентської ради Іпатова Г. Г., регулярно
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проводяться заходи інтеграції та тімбілдінгу у студентських групах. В аудиторіях та коридорах університету
встановлено камери відеоспостереження для запобігання фактам виникнення корупції, булінгу та різних форм
дискримінації. За словами здобувача вищої освіти Ващук Ю.А., представники студентства можуть скористатися
скринькою довіри, що знаходиться на кафедрі економіки, а також представлена в електронному вигляді на футері
вебсайту ДУТ (vsnps@ukr.net).

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

За словами здобувача вищої освіти Фісунова К.О., освітня підтримка ЗВО у ДУТ здійснюється шляхом
консультування студентів із викладачами. Під час опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних
працівників, ЕГ мала змогу переконатися у тому, що більшість питань організаційної підтримки студентів
вирішується за безпосередньою участю відповідних органів студентського самоврядування та кафедри економіки.
Для визначення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти проводиться їх щорічне опитування. Отримана
інформація використовується при прийнятті відповідних управлінських рішень щодо розвитку інфраструктури та
поліпшення освітнього середовища в університеті. За словами голови студентської ради Іпатова Г. Г., органи
студентського самоврядування отримують фінансування в обсязі 0,5% надходжень від основної діяльності
університету, що закріплено Статутом ДУТ (https://cutt.ly/gE5Gnz1). Інформаційна підтримка здобувачів вищої
освіти здійснюється через сайт ДУТ, на якому розміщено новини про проведення наукових заходів, внутрішні
нормативні документи та державні нормативно-правові акти, інтерактивну форму відкритого обговорення проєктів
освітніх програм, каталог обов’язкових та вибіркових дисциплін з їх описом та силабусами. Крім того, детальну
інформацію щодо дисциплін, матеріали лекцій, практичні та самостійні завдання розміщено у системі Мудл
університету. Здобувачі, що потребують консультації з працевлаштування, можуть знайти актуальну інформацію
щодо вакансій за відповідною спеціальністю у розділі «Студентське життя» - «Працевлаштування» - «Вакансії»
сайту ДУТ (https://cutt.ly/jE5GTrB). 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 соціальної допомоги. У
ДУТ також передбачено умови для навчання осіб з особливими потребами з метою їх соціалізації та забезпечення
доступності та результативності навчання.

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

ЕГ переконалася, що в університеті розроблені Положення про інклюзивне навчання у ДУТ https://cutt.ly/mE5GJVc
та Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в
Університеті https://cutt.ly/RE5GPoJ. Під час огляду матеріально-технічної бази, а також під час зустрічей з
представниками студентського самоврядування ЕГ пересвідчилася в тому, що для відвідувачів університету з
особливими потребами встановлено пандуси, крім того, в коридорах та аудиторіях університету наявні мнемосхеми і
таблички з інформацією, представленою шрифтом Брайля. Крім того, для осіб, що мають особливі освітні потреби у
зв’язку із сімейними обставинами, дозволено використання індивідуального графіка навчання та складання іспитів.
На даний час за ОПП "Економіка" особи з особливими освітніми потребами не навчаються.

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

ЕГ переконалася, що в університеті розроблено Положення про вирішення конфліктних ситуацій у ДУТ
(https://cutt.ly/5E5GCR6). За словами здобувача вищої освіти Ващук Ю.А., у разі виникнення конфліктних ситуацій
(зокрема пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), студенти можуть
звернутися безпосередньо на кафедру економіки або скористатися скринькою довіри. Голова студентської ради
Іпатов Г. Г. підтвердив, що у разі виникнення конфліктних ситуацій здобувачі вищої освіти, як правило, звертаються
до кураторів академічних груп, органів студентського самоврядування та адміністрації ДУТ. За словами голови ради
молодих вчених ДУТ Тушич А.М. в університеті є практика створення Комісії з вирішення конфліктних ситуацій у
разі оскарження здобувачами вищої освіти оцінок, отриманих на іспиті або заліку.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

В університеті створено комплексну матеріально-технічну базу для досягнення визначених освітньою програмою
цілей та програмних результатів навчання. Університет забезпечує безоплатний доступ здобувачів вищої освіти та
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викладачів до баз даних Scopus та Web of Science, а також бібліотечного фонду. В університеті, відповідно до вимог
сучасного ринку праці, регулярно оновлюється програмне забезпечення, необхідне для реалізації освітніх цілей
ОПП «Економіка». Освітнє середовище у ДУТ є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти.
Запобігання виникненню конфліктних ситуацій в університеті здійснюється шляхом інформаційної,
комунікативної, соціально-психологічної, просвітницької та організаційної роботи з учасниками освітнього процесу
та працівниками університету. Університет створює умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами.

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

В університеті відсутня штатна одиниця психолога, а функції соціально-психологічної підтримки покладені на
відділ соціальних і навчальних проблем студентів. ЕГ рекомендує ДУТ створити штатну одиницю психолога або
забезпечити надання соціально-психологічної підтримки здобувачам вищої освіти за сумісництвом спеціалістом, що
має відповідну кваліфікацію у галузі психологічних наук.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Зважаючи на наявність позитивних практик, таких як: створення потужної матеріально-технічної бази та регулярне
її оновлення; забезпечення вільного доступу здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників до
інформаційних ресурсів; створення безпечного навчального середовища та забезпечення реалізації права на освіту
особами з особливими освітніми потребами, а також рекомендацій щодо покращення роботи на перспективу через
створення штатної одиниці психолога задля надання кваліфікованої соціально-психологічної підтримки учасникам
освітнього процесу, ЕГ надає оцінку «B» за цим критерієм.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Порядок розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП регулюється у ДУТ такими
внутрішніми нормативними документами, як: з Положення про освітні програми у ДУТ (https://cutt.ly/rE5G2ru) та
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ДУТ (https://cutt.ly/CE5G4sb). Аналіз даних
положень разом з інтерв’юванням науково-викладацького та обслуговуючого персоналу університету,
адміністративного персоналу, здобувачів вищої освіти, представників студентського самоврядування та інших
стейкхолдерів дозволив ЕГ дійти висновку щодо належного дотримання ДУТ процедур, визначених внутрішніми
нормативними документами, що стосуються ОПП «Економіка». Так, зокрема, робоча група із розробки ОПП
«Економіка» у ДУТ на чолі з гарантом (д.е.н, професором Гусєвою О.Ю.) включає к.е.н., доцента Воскобоєву О. В. та
к.е.н., доцента Хлевицьку Т. Б. До розробки освітньої програми також залучаються провідні фахівці з економіки,
представники роботодавців, здобувачі вищої освіти та члени органу студентського самоврядування. Проєкт ОПП
«Економіка» розглядається на засіданні кафедри економіки та розміщується на офіційному вебсайті ДУТ для
громадського обговорення учасниками освітнього процесу та роботодавцями. В цей період члени проєктної групи
зобов’язані письмово погодити зміст ОПП та отримати рецензії від роботодавців. Після отримання листів погоджень
та рецензій проєктна група подає проєкт програми для узгодження до Навчально-методичного центру, відділу
моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації. Проєкт ОПП проходить громадське обговорення протягом
місяця, після чого членами проєктної групи остаточно вносяться зміни до ОПП. Уточнений зміст ОПП
розглядається Вченою радою ННІ, погоджується Навчально-науковою радою ДУТ та затверджується рішенням
Вченої ради університету і вводиться в дію наказом ректора. Моніторинг ОПП здійснюється з використанням
наступних методів: анкетування, опитування, інтерв’ювання (у тому числі здобувачів вищої освіти та випускників з
метою аналізу їх власного досвіду), моніторинг досягнутих результатів, оцінювання ОПП на відповідність критеріям
забезпечення якості освітніх програм тощо. Систему обов’язкових методів і засобів моніторингу визначає відділ
моніторингу якості освіти ліцензування та акредитації. Під час інтерв'ювання здобувачів вищої освіти ЕГ
пересвідчилася у тому, що за результатами останнього перегляду ОПП "Економіка", на пропозицію студентства, до
навчального плану було включено дисципліну «Цифрове стратегічне партнерство», що, за словами здобувача
Фісунова К.О., було вмотивовано актуальністю даної дисципліни в епоху цифрової економіки. ЕГ пересвідчилась, що
до розробки та оновлення ОПП залучаються представники роботодавців, зокрема, відгуки щодо ОПП «Економіка»
надали: директор ТОВ «Комкаст Україна», Іваньков Д. Є., та директор аудиторської фірми «Аудит сервіс груп»,
Марченко Ю. В. (https://cutt.ly/bE5HeAK).
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2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.

Під час зустрічей із магістрами ОПП «Економіка» та представниками студентського самоврядування ДУТ ЕГ
пересвідчилась у їх щорічному залученні до перегляду ОПП та врахуванні їх пропозицій при внесенні змін про
програми. Так, голова студентської ради Іпатов Г. Г. під час інтерв’ювання підтвердив наявність практики
публічного обговорення проєкту ОПП та залучення до нього здобувачів вищої освіти. Крім того, магістр 2 року
навчання Фісунов К. О. брав дистанційну участь в обговоренні ОПП «Економіка» під час засідання кафедри
економіки і вніс пропозицію щодо включення до навчального плану ОК «Цифрове стратегічне партнерство».
Опитування та анкетування здобувачів вищої освіти проводиться щорічно із використанням анкет, що
розробляються відділом моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації за участі соціологів та студентів за
напрямками моніторингу, що включають: оцінку психологічного клімату та міжособистісних відносин у
студентському середовищі; дотримання викладачами та здобувачами вищої освіти академічної доброчесності та
етичних норм; оцінку якості викладання; моніторингове дослідження освітніх програм; кар’єрного шляху
випускників тощо (https://cutt.ly/mE5HiSf). Також здобувачі вищої освіти мають можливість надати рекомендації та
зауваження до ОПП «Економіка» шляхом надання пропозицій за посиланням https://cutt.ly/QE5HdbO. Всі
пропозиції та результати анкетувань обговорюються на засіданнях кафедри, Вченої ради інституту та університету.

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

Під час інтерв’ювання роботодавців ЕГ мала змогу пересвідчитися у їх регулярному залученні до процесу перегляду
ОПП «Економіка» та інших процедур, що забезпечують її якість. Партнерські відносини ДУТ із представниками
роботодавців підтверджуються програмами практики на підприємствах, що залучаються до моніторингу якості
ОПП. Так, за словами заступника директора аудиторської фірми «Аудит сервіс груп» Гребенюкова І. здійснюється
регулярна співпраця університету з компанією задля покращення якості ОПП «Економіка» (зокрема, компанією
було запропоновано змінити ОК, що концентруються на вивченні психології, дисциплінами, що дозволяють
опанувати особливості управління підприємствами в кризових умовах). Заступник директора ТОВ «Комкаст
Україна» Стацюра А. підтвердив залучення компанії до процесу періодичного перегляду освітньої програми через
внесення власних пропозицій.

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

За ОПП «Економіка» у ДУТ випуск здійснюватиметься вперше, тому немає можливості врахувати подібний досвід
для випускників даної програми, проте ЕГ знайшла підтвердження наявності практики збирання, аналізу та
врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників університету. Так, за словами начальника відділу
моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації Левченко Н. М., зв’язок із випускниками підтримується
шляхом запрошення її до проведення лекцій, укладання з ними договорів про співпрацю, проведення опитування
щодо їх кар’єрного шляху (https://cutt.ly/mE5HmeS).

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

Загальні питання організації системи якості у ДУТ регламентуються Положенням про систему внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності ДУТ (https://cutt.ly/3Rx0JHd), що ґрунтується на
принципах, викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої
освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти й національному стандарті України «Системи
управління якістю», ДСТУ ISO 9001:2015 та професійних стандартів. В університеті дія 5-рівневасистема
внутрішнього забезпечення вищої освіти та освітньої діяльності (https://cutt.ly/2E5HOK9). Система внутрішнього
забезпечення якості ДУТ передбачає здійснення наступних процедур і заходів: створення ефективної системи
запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників вищих навчальних закладів і
здобувачів вищої освіти (засвідчено опитуванням здобувачів вищої освіти, представників студентського
самоврядування та науково-педагогічних працівників); забезпечення публічності інформації про діяльність
університету (засвідчено опитуванням здобувачів вищої освіти, представників студентського самоврядування та
стейкхолдерів); розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом в
університеті (засвідчено опитуванням здобувачів вищої освіти); забезпечення наявності необхідних ресурсів для
організації в університеті освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти (засвідчено опитуванням
представників студентського самоврядування); посилення кадрового потенціалу Університету (засвідчено
опитуванням науково-педагогічних працівників та адміністративного персоналу) та ін. Кожного року для виявлення
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недоліків в освітній діяльності за реалізацією ОП здійснюється анкетування здобувачів вищої освіти
https://cutt.ly/iE5HGGW, яке проводиться відділом моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації. За
словами гаранта ОПП «Економіка» Гусєвої О.Ю., після затвердження стандарту вищої освіти магістерського рівня
спеціальності 051 «Економіка», система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти відреагувала оперативно,
забезпечивши внесення відповідних змін до ОПП.

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

Акредитація ОПП «Економіка» другого (магістерського) рівня освіти у ДУТ проводиться вперше, тому зауваження
та пропозиції під час попередніх акредитацій відсутні. За словами гаранта ОПП Гусєвої О. Ю., зауваження та
пропозиції, сформульовані під час попередніх акредитацій інших ОПП цього рівня навчання в ДУТ були прийняті до
уваги під час розробки та перегляду ОНП «Економіка». Так, зокрема, було посилено мовну підготовку магістрантів
шляхом введення у навчальний план дисциплін, що викладаються англійською мовою; посилено міжнародну
кооперацію із закладами вищої освіти інших країн та розглянуто можливість впровадження дуальної форми освіти.

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

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності ДУТ
(https://cutt.ly/sE5HZm1) регламентує процеси функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти в університеті та призначене для організації заходів, спрямованих на підвищення якості надання освітніх
послуг та професійної підготовки здобувачів вищої освіти та інноваційної складової умов надання професійних
знань, умінь, навичок та практичного досвіду. Положення є нормативним документом внутрішньої системи
забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності ДУТ та обов’язковим для виконання всіма учасниками
освітнього процесу. Під час проведення зустрічей зі здобувачами вищої освіти, представниками студентського
самоврядування, науково-педагогічними працівниками та стейкхолдерами, ЕГ мала змогу пересвідчитися у тому,
що університет сприяє залученню учасників академічної спільноти до процедур внутрішнього забезпечення якості
ОП, що відбувається через: регулярний моніторинг якості викладання освітніх компонент; залучення стейкхолдерів
та представників студентства до розробки та перегляду ОПП; громадське обговорення ОПП; ефективну реалізацію
політики академічної доброчесності та ін. Крім того, у розділі «Публічна інформація», що знаходиться у вкладці
«Про університет» на офіційному сайті ДУТ (https://cutt.ly/0E5HNwo) , викладено Кодекс академічної
доброчесності, а переходячи за вкладками «Про університет» - «Система забезпечення якості вищої освіти та
освітньої діяльності» - «Внутрішня система якості вищої освіти та освітньої діяльності» - «Внутрішні нормативні
документи» (https://cutt.ly/gE5H0WU) на офіційному сайті ДУТ можна знайти Інструкцію 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. За здійснення
процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти у ДУТ відповідають: відділ моніторингу якості освіти,
ліцензування та акредитації; відділ підтримки студентів з соціальних та навчальних питань; навчально-науковий
центр ДУТ, органи студентського самоврядування та інші структури, що входять до моделі системи внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності телекомунікацій (http://surl.li/alqmc).

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

До розробки, перегляду та оновлення ОПП «Економіка» як партнери залучаються здобувачі вищої освіти,
представники студентського самоврядування та стейкхолдери ДУТ. Університет здійснює регулярний моніторинг
якості освіти через анкетування здобувачів та консультування зі стейкхолдерами.

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

В університеті перевірка курсових робіт на плагіат не є суцільною, а передбачає відбір частини робіт для перевірки
за вибором викладача. ЕГ рекомендує ДУТ вдосконалити процедуру відбору курсових робіт для перевірки на
плагіат, що виключала б можливість прояву суб’єктивності.

Рівень відповідності Критерію 8.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Зважаючи на сильні сторони та позитивні практики, що включають: послідовне дотримання ДУТ визначених
процедур щодо ОПП, залучення студентського самоврядування, роботодавців, здобувачів вищої освіти до розробки
й перегляду ОПП, збирання, аналіз та врахування інформації щодо кар'єрного шляху випускників ОПП, прийняття
до уваги результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, сприяння постійному розвитку ОПП та ін., а
також рекомендації щодо удосконалення ОПП у контексті критерію 8, ЕГ дійшла висновку, що ОПП «Економіка»
відповідає вимогам критерію 8. Наведені пропозиції щодо удосконалення відбору курсових робіт для перевірки на
плагіат, що виключала б можливість прояву суб’єктивності, у контексті Критерію 8 є досяжними.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

1. Визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників
освітнього процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми.

ЕГ засвідчує наявність у відкритому доступі на офіційному сайті ДУТ локальних нормативно-правових актів, що
забезпечують чіткість і зрозумілість прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу та знаходяться в розділах:
«Навчання» - «Нормативні документи» - «Положення» (https://cutt.ly/OE5H8vD); «Про університет» - «Публічна
інформація» (https://cutt.ly/sE5Jqyh) та «Про університет» - «Система забезпечення якості вищої освіти та освітньої
діяльності» - «Внутрішня система якості вищої освіти та освітньої діяльності» - «Внутрішні нормативні документи»
(https://cutt.ly/ZE5JuYF). Переходячи за вкладками «Навчання» - «Законодавчо-нормативна база», можна знайти
посилання на Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про
захист персональних даних». Під час онлайн зустрічей із здобувачами вищої освіти, представниками органів
студентського самоврядування, науково-педагогічними працівниками, адміністрацією та допоміжним персоналом
університету ЕГ мала змогу пересвідчитися, що всі вони знають, які внутрішні документи регулюють окремі складові
освітнього процесу, та можуть легко отримати до них доступ через офіційний сайт ДУТ. Крім того, на онлайн
зустрічах ЕГ із здобувачами вищої освіти та представниками органів студентського самоврядування було
підтверджено, що для отримання консультацій з питань організації навчального процесу та вирішення конфліктних
ситуацій магістри ОПП «Економіка» можуть звертатися на кафедру економіки, до кураторів академічних груп або
отримувати інформацію, написавши на електронну пошту університету info@dut.edu.ua або зателефонувавши за
номером +38(044)249-25-91.

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

Проєкт ОПП «Економіка» оприлюднено для громадського обговорення на офіційному сайті ДУТ в розділі «Про
університет» - «Структура університету» - «Кафедри» - «Кафедра економіки» - «Публічне обговорення освітньо-
професійних програм» (https://cutt.ly/WE5JkKe). На сторінці обговорення ОПП розміщено інтерактивну форму
зворотнього зв’язку для надання пропозицій до освітньої програми, які спрямовуються на пошту завідуючої кафедри
економіки Гусєвої О. Ю. Голова студентської ради Іпатов Г. Г. підтвердив залученість представників органів
студентського самоврядування до обговорення ОПП «Економіка» на засіданні кафедри економіки ДУТ.
Представники роботодавців, залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП, під час зустрічі з ЕГ
підтвердили факт участі в обговоренні програми (так, за словами Гребенюкова І. та Стецюри А., підприємства
«Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп» та ТОВ «Комкаст Україна» відповідно регулярно долучаються до
моніторингу якості ОПП «Економіка», приймають на практику здобувачів вищої освіти, що навчаються за
відповідною ОПП, про що надаються сертифікати). Ознайомитися із рецензіями ОПП, наданими роботодавцями,
можна в розділі «Про університет» - «Структура університету» - «Кафедри» - «Кафедра економіки» - «Освітньо-
професійні програми» (https://cutt.ly/8E5JvbN) на офіційному сайті ДУТ.

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

ЕГ засвідчує, що ОПП «Економіка» оприлюднено на офіційному вебсайті ДУТ в розділі «Про університет» -
«Структура університету» - «Кафедри» - «Кафедра економіки» - «Публічне обговорення освітньо-професійних
програм» (https://cutt.ly/VE5JmCK) у повному обсязі (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти), що є достатнім для інформування стейкхолдерів та суспільства. Крім того, силабуси освітніх
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компонент ОПП "Економіка" викладено у відкритому доступі на сайті ДУТ у вкладці "Про університет" - "Структура
університету" - "Кафедри" - "Кафедра економіки" - "Навчальні дисципліни" (https://cutt.ly/gRx09uq). Силабуси
вибіркових дисциплін за ОПП викладено у розділі "Навчання" - "Каталог освітніх компонентів" вільного вибору
студентами (https://cutt.ly/GRx0Mb3). Наявність відгуків роботодавців на ОПП «Економіка», що розміщені на
вебсайті ДУТ (https://cutt.ly/OE5JTjk), та свідчення стейкхолдерів під час зустрічей з ЕГ підтверджують наявність
вільного доступу до інформації про програму.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

У ДУТ визначені чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього
процесу, є доступними для всіх зацікавлених сторін через відображення на офіційному вебсайті університету у
вільному доступі та послідовно дотримуються під час реалізації ОПП «Економіка».

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

Відсутня практика створення та оприлюднення таблиці пропозицій стейкхолдерів після закінчення громадського
обговорення. ЕГ рекоментує ДУТ впровадити практику створення та оприлюднення таблиці пропозицій
стейкхолдерів після закінчення громадського обговорення для кращого ознайомлення громадськості зі змінами в
ОПП та причинами їх введення.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОПП "Економіка" у ДУТ відповідає вимогам Критерію 9, оскільки в університеті визначені чіткі правила і
процедури, що регулюються права та обов'язки всіх учасників освітнього процесу, заклад вищої освіти своєчасно
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті точну та правдиву інформацію про освітню програму, а також проєкт
ОПП з метою отримання зауважень та пропозицій зацікавлених сторін, а зазначена слабка сторона, що полягає у
відсутності практики створення та оприлюднення таблиці пропозицій стейкхолдерів після закінчення громадського
обговорення ОПП, може бути оперативно виправлена.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

1. Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) і
забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності у закладах вищої
освіти за спеціальністю та/або галуззю.

не застосовується

2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових керівників.

не застосовується

3. Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми
можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики
аспірантів (ад’юнктів) (проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ до
використання лабораторій, обладнання тощо).

не застосовується
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4. Заклад вищої освіти забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної
академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь
у спільних дослідницьких проектах тощо.

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження, пов’язані із освітньою програмою, освітньою
діяльністю за цією програмою або процедурою проведення акредитації.

дані відсутні

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

Шляхом підписання цього звіту ми стверджуємо, що провели акредитаційну експертизу у повній відповідності із
Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та інших
актів законодавства, а також здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно.

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Казак Оксана Олексіївна

Члени експертної групи

Давидова Ірина Олегівна

Бурковська Анна Іванівна
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