
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 29180 Комп’ютерна інженерія

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

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

13.05.2022 р. Справа № 0084/АС-22

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

Удовик Ірина Михайлівна – головуючий,

Беседовський Олексій Миколайович,

Чумаченко Дмитро Ігорович,

Турбал Юрій Васильович,

Савенко Олег Станіславович,

Рубін Едуард Юхимович,

Роскладка Андрій Анатолійович,

Рак Тарас Євгенович,

Приходько Сергій Борисович,

Любченко Віра Вікторівна,

Корченко Олександр Григорович,

Єфіменко Андрій Анатолійович,

Прокопенко Тетяна Олександрівна,

за участі запрошених осіб:

Кузнєцов Денис Іванович – гарант ОП,

Мартинюк Ганна Вадимівна – керівник експертної групи,

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

Назва ЗВО Криворізький національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 29180

Назва ОП Комп’ютерна інженерія

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Cпеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

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 – 13, Проти – 0

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

 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 ОПП чітко сформульовані, відповідають місії та стратегії ЗВО, сформовані з врахування регіональної специфіки.

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

До формулювання цілей ОП та визначення ПРН була долучена робоча група, в яку входили стейкхолдери та студенти,
які навчаються на ОПП. Варто зазначити, що під час інтерв"ювання здобувачів вищої освіти ЕГ встановлено певну
формальність долучення здобувачів, а саме, лише один студент 4-го курсу зміг підтвердити інформацію щодо
залучення його до процесу обговорення ОПП. Також під час зустрічей з представниками студентського
самоврядування ЕГ не змогла отримати інформації щодо їх залучення до обговорення та внесення змін до цілей та
ПРН ОПП. Крім того, згідно з опитуванням студентів (https://cutt.ly/QStENZO), 31,6% здобувачів висловилися, що їх
пропозиції стосовно внесення змін не враховувалися, а 21,1% вказали, що їх пропозиції було враховано тільки
частково.

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

ОПП першочергово орієнтована на співпрацю з провідними підприємствами Криворізького регіону, В ОПП
недостатньо враховуються глобальні тенденції розвитку спеціальності та тенденції глобалізації ринку праці (зокрема,
перехід на хмарні технології).

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

У цілому ОПП дозволяє досягти ПРН та формування компетентностей, визначених СВО за спеціальністю 123
“Комп'ютерна інженерія”. Власних унікальних ПРН та компетентностей ОПП не містить. Варто зазначити, що під час
інтерв'ювання ЕГ фокус групи роботодавцями зазначено недостатність рівня знань технічної іноземної мови
здобувачами вищої освіти, які приходять до них на практику, чи при подальшому працевлаштуванні випускників з
ОПП.
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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 ОПП становить 240 кредитів. З них 173 кредити (72 %) складають обов’язкові освітні компоненти та 67 кредитів
(28%) складають вибіркові освітні компоненти. Такий розподіл кредитів відповідає вимогам СВО для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”. Мінімальна кількість кредитів за
дисципліну складає 3 кредити, виключенням є тільки публічний захист кваліфікаційної роботи обсягом 1 кредит,
зазначений в ОП як "Державний екзамен по захисту кваліфікаційної роботи". Виділення кредиту на даний вид
активності є недоцільним.

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

Зміст ОПП (https://cutt.ly/4StZLum) має чітку структуру. ОК, які включені до ОПП, складають логічну
взаємопов’язану систему та дозволяють досягнути цілей та ПРН ОПП.

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

Зміст ОП в цілому відповідає предметній області спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”, водночас наявна
потреба в розширенні ОПП тематикою, пов"язаною з хмарними технологіями.

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

В ЗВО та на ОПП сформовані умови для формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти,
водночас результати опитування значної частини здобувачів вищої освіти (https://cutt.ly/0Sas3Dn) свідчать про певну
формальність вибірковості.

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

В ОПП передбачено дві практики (проектно-технологічну та переддипломну) загальним обсягом 9 кредитів. Також у
відомостях самооцінювання та звіті ЕГ зазначено, що практична підготовка здобувачів відбувається під час навчання
при виконанні завдань на лабораторних та практичних заняттях та виконанні курсових проектів.

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

Набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills) на ОПП здійснюється через відповідні ОК: здатність
спілкуватися державною мовою через ОК 5, 6, 11, 24; здатність спілкуватися іноземною мовою через ОК 1, 6, 11, 12, 15,
24, 27; навички міжособистісної взаємодії - через ОК 2, 5, 11-18, 22-27; здатність працювати в команді через ОК 4, 7-15,
18, 23, 25-27.

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

Професійний стандарт за спеціальністю 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

Обсяг навантаження (аудиторного та самостійної роботи) відповідає нормативам, які встановлені в документах ЗВО.
Опитування здобувачів (https://cutt.ly/ESnKWVi) свідчать про те, що студенти вважають себе перевантаженими
(56,6% - аудиторними заняттями, 41,3% самостійною роботою). Фактів реакції ЗВО з цього приводу не зафіксовано.

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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Дуальна освіта на ОПП не провадиться.

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

ЗВО надає вичерпну інформацію щодо правил прийому на навчання за ОПП.

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

не застосовується

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

На ОПП визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти,
зокрема під час академічної мобільності. Ці правила опубліковані на сайті ЗВО. На ОПП зафіксовано факти їх
використання при поновленні здобувачів вищої освіти з інших ЗВО.

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

Процедури визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, унормовані у відповідному положенні
ЗВО ((https://cutt.ly/wSIlr9t). Фактів визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті не
зафіксовано. Варто зазначити, що здобувачами заявлено, що в межах навчальних дисциплін вони отримують деякі
сертифікати, зокрема, сертифікати програми Cisco Networking Academy.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

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

Освітній процес в ЗВО здійснюється за такими формами: навчальні заняття; самостійна робота; практична
підготовка; контрольні заходи. Основні види навчальних занять: лекція; лабораторне, практичне/семінарське,
індивідуальне заняття; консультація. Під час дистанційного навчання заняття проводяться з активним
використанням платформ Google Classroom та програмного комплексу «АСУ ЗВО. Залежно від змісту та особливостей
кожної ОК застосовується диференційований підхід до вибору методів навчання. Фактів скарг на використовувані
форми і методи навчання не встановлено.

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)

Інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах
окремих освітніх компонентів на ОПП надається публічно в належний спосіб (через оприлюднення ОПП, силабусів,
анотацій, РП відповідних ОК).
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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

На ОПП поєднання навчання та досліджень здійснюється на належному рівні. Здобувачі освіти з ОПП брали участь
всеукраїнських конференціях (на базі як власного, так і інших ЗВО) та змаганнях. Зафіксовано факти участі студентів
у міжнародних програмах (Тищенко О. в межах проекту академічної мобільності Erasmus+ «Розвиток практично-
орієнтованого студентоцентрованого навчання в області моделювання кібер-фізичних систем (609557-EPP-1-2019-1-
LV-EPPKA2-CBHE-JP)» 2-4 лютого 2021 брав участь тренінгу у Ризькому технічному університеті (Латвія)). НПП
популяризують серед здобувачів вищої освіти питання проведення досліджень. Фактів долучення професіоналів
практиків до сумісних зі здобувачами вищої освіти досліджень на ОППне зафіксовано.

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

У ЗВО створені належні умови для оновлення змісту освіти на основі наукових досягнень. ЕГ зафіксовано факти
впровадження результатів досліджень університетських НПП в певні ОК ОПП. Водночас оновлення змісту освіти з
використанням сучасних ІТ-практик (міжнародних програм сертифікації від провідних виробників мережного,
телекомунікаційного, серверного обладнання, ІоТ-рішень, операційних систем, хмарних рішень, системного та
прикладного забезпечення тощо), навчальний програм чи проектів провідних українських та міжнародних ІТ-
компаній не зафіксовано.

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

Всі учасники освітнього процесу з ОПП забезпечені доступом до міжнародних інформаційних ресурсів. Інформування
університетської спільноти здійснюється за допомогою різних інформаційних каналів: веб-сайтів та соціальних
мереж. Кожен здобувач освіти з ОПП має можливість пройти зовнішню і внутрішню академічну мобільність. Досить
активно інтернаціоналізація освітнього процесу та досліджень здійснюється НПП. Зафіксовано факт участі здобувача
з ОПП у проєкті академічної мобільності Erasmus+ «Розвиток практично орієнтованого студентоцентрованого
навчання в області моделювання кібер-фізичних систем (609557-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP)»

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

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання унормовано у документі ЗВО Положення про організацію
освітнього процесу (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf, а оцінювання результатів навчання проводиться
відповідно до Порядку оцінювання знань студентів. Здобувачі мають можливість ознайомитись з формами
контрольних заходів та критеріями оцінювання через загальнодоступні робочі програми (силабуси) ОК. Встановлено,
що здобувачі освіти поінформовані про форми контрольних заходів та критерії оцінювання.

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

Форма атестації на ОПП - публічний захист кваліфікаційної роботи відповідає вимогам СВО. Робота проходить
антиплагіатну перевірку. Фактів вимог щодо перевірки або самої перевірки фальсифікації та фабрикації
кваліфікаційної роботи не зафіксовано.

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

Правила проведення контрольних заходів унормовані відповідними публічнодоступними документами ЗВО.
Встановлено, що здобувачі вищої освіти ознайомлені із порядком оскарження результатів контрольних заходів і їх
повторного проходження.

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
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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

У ЗВО розроблено документи і введено в дію практики, які в сукупності досить чітко визначають і реалізовують
політику, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності. Фактів порушення академічної
доброчесності на ОПП не виявлено.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

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

Академічна та професійна кваліфікація НПП, що забезпечують реалізацію освітнього процесу на ОПП, в цілому
відповідають вимогам законодавства і дають змогу досягти цілей та ПРН ОПП. НПП мають відповідну базову освіту
та/або наукові ступені та/або відповідну кількість пунктів проф. активності для провадження відповідних ОК.

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

Конкурсний відбір НПП є прозорим, здійснюється відповідно до вимог законодавства, дозволяє забезпечити належне
провадження освітнього процесу на ОПП. Фактів виявлення скарг щодо порушення процедур обрання на заміщення
вакантних посад НПП на ОПП не встановлено.

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

ЗВО налагоджено системну співпрацю з роботодавцями з різних аспектів провадження наукової та освітньої
діяльності. Представники роботодавці постійно долучаються до організації та провадження освітнього процесу
(навчальних занять), а також до проведення підсумкової атестації.

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

До проведення аудиторних занять на постійній основі долучені професіонали-практики компаній регіону Іщенко
М.О., Костенко В.В., також провідні українські науковці-експерти проф. Кривуля Г.Ф., проф. Руденко О.Г.

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

Підвищення кваліфікації у ЗВО унормовано документом Положення про професійний розвиток науково-
педагогічних працівників http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf . Підвищення кваліфікації працівників
здійснюється за такими видами: навчання за програмою підвищення кваліфікації; участь у програмах академічної
мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти, а також участь у семінарах,
практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах. Підвищення кваліфікації працівників здійснюється згідно з
річним планом підвищення кваліфікації. ЗВО створено умови та проведено підвищення кваліфікації у провідних
українських ЗВО, про що надано відповідні підтвердження. Троє НПП пройшли підвищення кваліфікації у
загальноосвітній ІТ-програмі "Teacher's Internship Program" від компанії ЕРАМ та IT Ukraine Association..Фактів
підвищення кваліфікації через сертифікаційні програми за спеціальністю або освітніми компонентами від провідних
виробників обладнання чи ПЗ не встановлено.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Професійний розвиток викладачів стимулюється з боку ЗВО через систему моральних та матеріальних заохочень
зокрема, преміюванням, нагородження грамотами, почесними званнями, почесними нагородами. ЕГ за результатами
спілкування у фокус-групах встановлено дієвість цієї системи.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B
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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

Фінансові та матеріально-технічні ресурси та навчально-методичне забезпечення є достатніми для досягнення цілей
та ПРН ОПП. Обладнання аудиторій та використовуване ПЗ в цілому відповідають сучасним вимогам підготовки за
спеціальністю. Здобувачами вищої освіти під час інтерв"ювання повідомлено про перевищення граничного розміру
плати за проживання у студентських гуртожитках ЗВО.

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

ЗВО забезпечує безоплатний доступ до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів для провадження
освітнього процесу на ОПП.

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

Освітнє середовище в цілому є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти з ОПП. У звіті ЕГ зафіксовано
побажання здобувачів вищої освіти щодо потреби функціонування на території ЗВО медичного пункту.

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

ЗВО в цілому забезпечує належну освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку
здобувачів вищої освіти з ОПП.

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

У ЗВО створено достатні умови для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами. Фактів
навчання на ОПП осіб з особливими потребами не встановлено.

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

ЗВО розроблена та реалізується досить чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій
різного характеру. ЕГ зафіксовано розбіжності результатів опитування (https://cutt.ly/vDSLBuD) та інтер"ювання
фокус-групи з питань хабарництва та необ"єктивного оцінювання.

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

Розроблення, затвердження, моніторинг та перегляду ОПП здійснюється за розробленими процедурами та у
відповідні терміни.

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

ЕГ під час інтерв"ювання фокус-груп встановлено, що ,більшість здобувачів вищої освіти з ОПП не проінформовані
про можливість долучення до процесу періодичного перегляду ОПП. Також ЕГ встановлено, що лише
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опосередковано, на кінцевому етапі (етапі затвердження), до перегляду ОПП через вчені ради факультету та ЗВО
залучаються представники студентського самоврядування.

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

ЕГ при інтерв’юванні фокус-групи роботодавців встановлено, що їх залученість до процесу перегляду ОПП є
регулярною та постійною. ЗВО залучає роботодавців до рецензування ОПП, участі у круглих столах та анкетувань з
питань обговорення та перегляду ОПП.

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

Збирання, аналіз та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників з ОПП здійснюється
університетським Центром сприяння працевлаштуванню студентів і випускників. ЕГ під час інтерв"ювання фокус-
груп НПП та випускників встановлено, що випускова кафедра провадить практику подальшої співпраці з
випускниками.

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

не застосовується

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

ОПП акредитується вперше (попередньо у 2017 році в ЗВО було акредитовано напрям "Комп"ютерна інженерія" рівня
бакалавр).

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

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

ЗВО розроблено внутрішню нормативно-правову базу, документи якої регламентують всі правила та процедури
регулювання прав і обов’язків усіх учасників освітнього процесу. Фактів відхилень або порушень вказаних правил та
процедур не встановлено.

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

Проект ОПП на наступний навчальний рік опубліковано на сайті ЗВО. На сайті також наявні засоби для отримання
пропозицій стейкхолдерів та опубліковані зміни, пропоновані до поточного варіанту ОПП.

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

ЗВО своєчасно і в достатньому обсязі оприлюднює на своєму офіційному вебсайті точну та достовірну інформацію
щодо більшості аспектів ОПП. Водночас на сайті ЗВО у публічному доступі/репозиторії відсутні кваліфікаційні роботи
здобувачів вищої освіти попередніх років навчання.

Критерій 10. Навчання через дослідження
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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

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. При наступному перегляді розширити профіль ОПП щодо "придатності випускників освітньої програми до
працевлаштування та подальшого навчання" з врахуванням нормативних документів та прийнятих для спеціальності
практик (зокрема, міжнародних). 2. При наступному перегляді ОПП врахувати вимоги ст. 6 Закону України "Про
вищу освіту" щодо порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності, зокрема, наявності у
кваліфікаційних роботах академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. 3. При формуванні фокусу ОПП врахувати
вимоги, що встановлені для спеціальності Міжнародною стандартною класифікацією освіти (а саме 0612 Database and
network design and administration, 0714 Electronics and automation) та програм професійної сертифікації, пов'язаних з
комп'ютерною інженерією. 4. Долучити до проектної групи ОПП: здобувачів вищої освіти старших курсів з ОПП;
випускників з ОПП; представників роботодавців (за спеціальністю/фаховою діяльністю).

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1. Ввести обов'язкові ОК, що забезпечують набуття сучасних складових компетентностей, пов'язаних з системним
адмініструванням, мережним та скриптовим програмуванням, хмарними технологіями, DevOps-практиками. 2.
Збільшити кількість вибіркових ОК, які відповідають спеціальності, та удосконалити процедури формування
індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти з врахуванням студентоцентрованого підходу, зокрема, у
контексті обрання вибіркових ОК. 3. Провести аналіз причин перевантаженості здобувачів вищої освіти та
впровадити заходи щодо їх усунення.
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Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
1. У нормативних документах ЗВО та ОПП враховувати зміни у законодавстві, які стосуються вступу на 2-й курс
навчання та навчання на базі попереднього рівня вищої (фахової передвищої) освіти. 2. Включати до програми
фахового вступного випробування при вступі на скорочений термін навчання теми, які вивчалися у межах ОК ОПП
відповідних років навчання. 3. Запровадити практику інформування здобувачів вищої про можливості навчання у
неформальній освіті, використовувати наявні ресурси ЗВО для реалізації неформальної освіти (наприклад, ресурси
університетської академії Cisco).

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
1. На постійній основі проводити заходи щодо популяризації та реалізації академічної мобільності (зокрема,
міжнародної) здобувачів вищої освіти та НПП. 2. Запровадити практику долучення до провадження освітнього
процесу на ОПП професіоналів-практиків за спеціальністю з орієнтацією не лише на компанії регіону, а й України та
світу (зокрема таких, що мають відповідні професійні сертифікації). 3. Запровадити практику підвищення кваліфікації
НПП шляхом участі у сертифікаційних програмах за спеціальністю від провідних виробників мережного,
комп'ютерного тощо обладнання та програмного забезпечення. 4. Розширити базу практик компаніями, діяльність
яких пов"язана саме зі спеціальністю.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
1. Залучити до проведення заходів щодо популяризації академічної доброчесності, наукової, дослідницької та ін.
діяльності представників органів студентського самоврядування.

Критерій 6. Людські ресурси
1. Активізувати підвищення кваліфікації НПП через професійні сертифікації за спеціальністю та/або освітніми
компонентами. 2. Впровадити практику регулярного долучення НПП (та здобувачів вищої освіти) до професійних
заходів всеукраїнського та міжнародного рівнів (очних, онлайнових тощо).

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
1. Покращити матеріальну базу для провадження ОПП шляхом придбання відповідного сучасного мережного,
комунікаційного, серверного, ІоТ обладнання, програмного забезпечення та хмарних рішень. 2. Менеджменту ЗВО
привести у відповідність до вимог законодавства оплату за проживання здобувачів вищої освіти у студентських
гуртожитках. 3. Запровадити процедури та практики моніторингу наявності на ОПП осіб з особливими потребами та,
у випадку наявності таких осіб, забезпечити для них доступність освітніх та інших ресурсів університету. 4.
Менеджменту ЗВО вжити заходів щодо усунення причин конфліктних ситуацій, згадки про яких є в опитуваннях та
звіті ЕГ.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1. Удосконалити та реалізувати практики залучення здобувачів вищої освіти до процедур перегляду та оновлення
ОПП. 2. Удосконалити процедури та практики документування та оприлюднення пропозицій всіх категорій
стейкхолдерів щодо оновлення ОПП та провадження освітнього процесу за ОПП.

Критерій 9. Прозорість та публічність
1. Запровадити практику оприлюднення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти за ОПП у відкритому
репозиторії ЗВО.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні

***

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.
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Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

УДОВИК ІРИНА МИХАЙЛІВНА
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