
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23118 Комп`ютерні науки

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

Цей експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної
справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі
поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати
акредитаційної експертизи.

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

ГЕР - галузева експертна рада

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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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

28.05.2021 р. Справа № 0678/АС-21

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 12 "Інформаційні
технології" у складі:

Чумаченко Дмитро Ігорович – головуючий,

Беседовський Олексій Миколайович,

Корченко Олександр Григорович,

Левківський Вадим Валерійович,

Любченко Віра Вікторівна,

Приходько Сергій Борисович,

Рак Тарас Євгенович,

Роскладка Андрій Анатолійович,

Рубін Едуард Юхимович,

Савенко Олег Станіславович,

Удовик Ірина Михайлівна,

за участі запрошених осіб:

Скидан Олег Васильович - Ректор університету – представник ЗВО,

Молодецька Катерина Валеріївна – гарант ОП,

розглянула на своєму засіданні матеріали акредитаційної справи щодо акредитації освітньої програми:

Назва ЗВО Поліський національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 23118

Назва ОП Комп`ютерні науки

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Cпеціальність 122 Комп'ютерні науки

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 11, Проти – 0

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

На думку ГЕР

 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,Сторінка 2



 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,
або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні

 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

У цьому розділі ГЕР надає власну оцінку відповідності освітньої програми, базуючись на змісті звіту експертної
групи та інших матеріалах акредитаційної справи.

Заповнення полів «Обґрунтування» є обов’язковим, якщо ГЕР змінює рівень відповідності, визначений експертною
групою, або підтверджує рівень відповідності A. E чи F. У цих випадках необхідно заповнити обґрунтування не
менше як за одним підкритерієм у межах відповідного критерію.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Цілі освітньої програми сформульовані чітко та відповідають місії та стратегії закладу, що викладені на сайті. Аналіз
попередніх редакцій освітньої програми показав, що її цілі змінювались разом зі змінам у місії та стратегії закладу,
що були сформовані на період 2016-2020 років.

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

Здобувачі беруть участь у формуванні цілей та програмних результатів навчання через участі у засіданнях кафедри.
Роботодавці беруть участь у формуванні цілей та програмних результатів навчання шляхом надання рекомендацій до
формування освітніх компонентів, зокрема кілька з них були впроваджені у вибіркову частину освітньої програми.
Академічна спільнота бере участь у формуванні цілей та програмних результатів навчання через участь у спільних
конференціях та круглих столах.

1.3 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

При формуванні освітньої програми взято до уваги дослідження компанії GlobalLogic щодо тенденцій розвитку ІТ-
ринку України, а також дослідження компанії Alcor щодо розвитку R&D сегменту українського ІТ-ринку.

1.4 Освітня програма дає можливість 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 мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

Аналіз робочих програм показав, що низка освітніх компонент змістовно не забезпечують компетентностей та
програмних результатів навчання, які показані у матриці відповідності. Зокрема: ОК9 - "Теорія ймовірностей та
математична статистика" не забезпечує набуття СК2 та досягнення ПР3. ОК17 - "Архітектура комп'ютерних систем" не
забезпечує набуття СК10 та СК12. ОК22 - "Комп'ютерні мережі" не забезпечує набуття СК9. ОК26 - "Елементи теорії
систем штучного інтелекту" не забезпечує набуття СК 11. ОК28 - "Технології штучного інтелекту для обробки великих
даних" не забезпечує набуття СК11 та досягнення ПР12. Це призводить до того, що СК2, СК11 та ПР3, ПР12 не
забезпечені жодним освітнім компонентом. ЗВО коментує цю невідповідність технічною помилкою (стосовно СК2 та
ПР3) та запланованим оновленням ОК28. ЗВО оновив матриці відповідності під час проведення акредитаційної
експертизи, проте це не можна вважати виправленням вказаних недоліків, оскільки в освітню програму оновлені
матриці відповідності не входять.
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Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Обсяг освітньої програми відповідає чинному законодавству, зокрема стандарту вищої освіти спеціальності 122
"Комп'ютерні науки". Проте, серед переліку освітніх компонент наявний компонент КР "Підготовка і захист
кваліфікаційної роботи", яка не є освітнім компонентом, а є атестацією. Рекомендуємо вилучити цей компонент з
переліку освітніх.

2.2 Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання

Структурно-логічно схема освітньої програми представлена наборами дисциплін по роках, проте не містить
пререквізитів та постреквізитів. ЗВО надав оновлену структурно-логічну схему ЕГ під час проведення акредитаційної
експертизи.

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

Освітня програма за змістом відповідає предметній області спеціальності 122 "Комп'ютерні науки".

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

Індивідуальна освітня траєкторія формується шляхом вибору з дисциплін, що утворюють блоки. Кожен блок містить 3
дисципліни та одну з каталогу університету. Проте, каталог університету дублює каталог, наведений в освітній
програмі, та доповнює його лише трьома дисциплінами для спеціальності 122: "Технології штучного інтелекту",
"Бізнес адміністрування" та "Комп'ютеризовані програми обліку та аудиту в управлінні". Деякі блоки містять схожі за
змістом дисципліни, що обмежує вільний вибір здобувачів. Наприклад: ВК10: "Основи дистанційного зондування
Землі", "Обробка геопросторових даних" або "Геоінформаційні системи", ВК11: "Теорія прийняття рішень", "Експертні
системи та бази знань" або "Системи підтримки прийняття рішень", ВК15: "Електронний бізнес", "Цифрова
економіка" або "Інформаційні системи в економіці".

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

Освітня програма включає чотири види практик: "Інформаційні технології", "Бази даних", "Виробнича технологічна
практика" та "Виробнича практика". Змістовно програми практик відповідають спеціальності, а їх зміст формується їз
залученням роботодавців.

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям

Низка освітніх компонент освітньої програми включають форми та методи навчання, що формують м'які навички,
зокрема їх досягнення підтверджено фокус-групою з випускниками.

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

Професійний стандарт за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” відсутній.

2.8 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному навантаженню здобувачів,
досягненню цілей та програмних результатів навчання

Аудиторне навантаження освітньої програми складає 34% від загального, що дозволяє досягти зазначених цілей
освітньої програми.

2.9 Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
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Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти за освітньою програмою не здійснюється.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

3.1 Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими.

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

На базі повної середньої освіти здобувачі вступають за результатами ЗНО за наступними предметами: українська
мова (0,45), математика (0,25), історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія (0,2), середній
бал атестату (0,1).

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

Чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих під час академічної мобільності у ЗВО
визначені, проте жодних випадків за освітньою програмою не було.

3.4 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті у ЗВО регулюються відповідним
положенням. Результати, здобуті на базі мережевої академії Cisco зараховані здобувачам Клименку Ю.О., Маелю
М.М., Медведському Р.А., Хенцелю В.В. в рамках освітньої компоненти "Технології захисту інформації".

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

4.1 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

Доцільно запровадити форми та методи командної взаємодії та командного вирішення задач, зокрема для
забезпечення ПРН 11, ПРН 13, ПРН 15.

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

Цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок та критерії оцінювання містяться в силабусах освітніх
компонент. Вони сформульовані чітко та зрозуміло.

4.3 Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми
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Поєднання навчання та дослідження відбувається завдяки залученню здобувачів до роботи низки наукових
лабораторій, гуртків та центрів. Зокрема, серед здобувачів є переможці наукових конкурсів (студентський проєкт
«Custom World» (ментор – проф. Молодецька К.В.) перше місце в конкурсі «Золотий Байт» від Академії ШАГ у
номінації Startup Challenge у 2019 році; фіналіст конкурсу IT-Eureka у 2020 році (проведений компанією Sigma
Software за підтримки Міністерства освіти і науки України в рамках Всеукраїнського форуму «Innovation Fest») та
переможець Національного конкурсу «Ukraine Smart Awards 2020» в номінації Smart Education у 2021 році, та інші).

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

Науково-педагогічні працівники оновлюють зміст відповідних освітніх компонент за результатами проєктів,
стажувань та тренінгів. Низка робочих програм дисциплін циклу професійної підготовки містять результати наукових
досліджень викладачів.

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

Науково-педагогічні працівники, які забезпечують освітній процес за освітньою програмою пройшли стажування
закордоном. В закладі вищої освіти існує практика обміну досвідом з провідними фахівцями закордонних закладів
вищої освіти.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

5.1 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь

не застосовується

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

Формою атестації здобувачів відповідно до стандарту вищої освіти є публічний захист випускної кваліфікаційної
роботи. Проте, рекомендує прибрати компонент КР "Підготовка та захист кваліфікаційної роботи" з переліку освітніх
компонент, оскільки він є формою атестації.

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

Порядок проведення контрольних заходів регламентується низкою положень, які є доступними для всіх учасників
освітнього процесу. Приклади оскарження результатів контрольних заходів за освітньою програмою відсутні.

5.4 У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники 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

ЗВО має чіткі та зрозумілі політики та процедури дотримання академічної доброчесності, проте процедури перевірки
на текстові запозичення застосовуються лише до кваліфікаціних робіт.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)
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Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Всі викладачі, які забезпечують освітній процес за освітньою програмою відповідають спеціальності або за освітою,
або за науковим ступенем, або достатньою кількістю видів та результатів професійної діяльності за спеціальністю.
Відповідність науково-педагогічного складу освітнім компонентам підтверджена шляхом аналізу тематик публікацій.

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

Відповідно до "Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП і укладання з ними
контрактів" під час проходження конкурсного добору викладачів не враховуються освітні програми, за якими
викладач буде забезпечувати освітній процес.

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

Роботодавці залучені до організації та реалізації освітнього процесу через дискусії та внесення пропозицій до освітньої
програми, деякі з таких пропозицій відображені у протоколі засідання кафедри. Роботодавці надають свої бази для
проходження практик здобувачами.

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

Заклад вищої освіти залучає до проведення занять професіоналів-практиків точково. Роботодавці до проведення
аудиторних занять в межах окремих освітніх компонент не залучені.

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

Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів, підвищення кваліфікації яких регламентовано
"Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників". Проте, зарахування
окремів видів підвищення кваліфікації обмежено, зокрема обсяг підвищення кваліфікації шляхом участі
педагогічного або науково-педагогічного працівника у програмі академічної мобільності зараховується в межах
визнаних результатів навчання, але не більше ніж 30 годин або один кредит ЄКТС на рік.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності відповідно до низки положень, які регламентують
як матеріальне (Положення про преміювання працівників) так і нематеріальне (Положення про нагороди та почесні
звання) заохочення науково-педагогічних працівників.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Освітній процес забезпечено сучасною обчислювальною технікою, ліцензійним та відкритим програмним
забезпеченням.

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

Заклад вищої освіти забезпечує необхідними для освітнього процесу інфраструктурою та інформаційними ресурсами
як науково-педагогічних працівників, так і здобувачів.

7.3 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси
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не застосовується

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

ЗВО засвідчує, що студентське самоврядування має низку мотивацію до процедур, пов'язаних з фінансуванням
самоврядування.

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

За освітньою програмою навчаються три особи з особливими освітніми потребами. Заклад має "Положення про
порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення". Корпуси обладнані пондусами та
ліфтами.

7.6 Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними
для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми

Політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій регламентовані "Положенням про запобігання та
врегулювання випадків пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та
сексуальним домаганням", яке реалізується у закладі вищої освіти.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми регламентовані
"Положенням про порядок моніторингу та перегляду освітньої програми у Житомирському національному
агроекологічному університеті".

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

Здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми через опитування та надання
пропозицій. Органи студентського самоврядування мають механізми впливу на зміст освітньої програми.

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

На освітній програмі існують приклади врахування пропозицій роботодавців до освітньої програми.

8.4 Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми

не застосовується

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

Навчально-науковий центр забезпечення якості освіти не проводить власних опитувань стейкхолдерів, що знижує
ймовірність вчасного реагування на недоліки освітньої програми та побажання стейхолдерів.

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

не застосовується

8.7 В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, що сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою
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не застосовується

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Низка положень, що регламентують правила і процедури, що регулюють права та обов'язки всіх учасників освітнього
процесу оприлюднені публічно та реалізуються.

9.2 Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін

На веб-сайті відсутній перелік пропозицій та зауважень до освітньої програми від стейкхолдерів.

9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті 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

Освітня програма оприлюднена на сайті закладу вищої освіти.

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників

не застосовується

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

не застосовується

10.4 Заклад вищої освіти забезпечує можливості для залучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної
академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь у
спільних дослідницьких проєктах тощо

не застосовується

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

не застосовується
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10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
1. Рекомендуємо оновити освітню програму та зміст окремих освітніх компонент для забезпечення досягнення всіх
компетентностей та програмних результатів навчання здобувачами.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1. Рекомендуємо оновити структурно-логічну схему освітньої програми та включити в неї пререквізити та
постреквізити кожної освітньої компоненти. 2. Рекомендуємо розширити можливості вибору здобувачами вибіркових
освітніх компонент, не обмежуючи їх вибір. 3. Рекомендуємо вилучити з переліку освітніх компонент КР "Підготовка і
захист кваліфікаційної роботи", оскільки це не є освітнім компонентом, а є атестацією.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
1. Рекомендуємо посилити інформованість здобувачів щодо можливостей академічної мобільності та визнання
результатів неформальної освіти.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
1. Рекомендуємо запровадити форми та методи командної взаємодії та командного вирішення задач.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
1. Рекомендуємо розширити застосування процедур перевірки на текстові запозичення не тільки до кваліфікаційних
робіт, але й на інші види робіт.

Критерій 6. Людські ресурси
1. Рекомендуємо враховувати специфіку освітніх програм під час проведення конкурсного добору викладачів.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
1. Рекомендуємо забезпечити студентське самоврядування належним фінансуванням відповідно до чинного
законодавства.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1. Рекомендуємо центру якості освіти проводити власні опитування стейкхолдерів для збирання відгуків про ОП.

Критерій 9. Прозорість та публічність
1. Рекомендуємо запровадити історію змін освітньої програми та включати в неї всі пропозиції та зауваження, що
надходять від стейкхолдерів.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні
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***

Шляхом підписання цього експертного висновку я підтверджую. що внесені до нього відомості про присутніх на
засіданні ГЕР і результати голосування членів ГЕР є достовірними, а експертний висновок було схвалено на засіданні
ГЕР так, як його викладено вище.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

УДОВИК ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Сторінка 11


