
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Національний університет кораблебудування імені
адмірала Макарова

Освітня програма 21159 Інформаційні системи та технології

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології

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 Національний університет кораблебудування імені адмірала
Макарова

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 21159

Назва ОП Інформаційні системи та технології

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Cпеціальність 126 Інформаційні системи та технології

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Ковалюк Тетяна Володимирівна, Заар Елліот Юрійович, Бісікало Олег
Володимирович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 10.01.2022 р. – 12.01.2022 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/samoanaliz-126B.pdf

Програма візиту експертної групи https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/programma-
akkreditacii-sajt_corrected.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

Загальні враження про освітню програму (ОП) «Інформаційні системи та технології» за однойменною
спеціальністю 126, яка відповідає 1-му рівню вищої освіти (ВО) і забезпечується випусковою кафедрою
інформаційних управляючих систем та технологій (ІУСТ) http://iust.nuos.edu.ua/, є позитивними. Якісний кадровий
склад за академічною та професійною кваліфікаціями забезпечує досягнення визначених освітньою програмою
цілей та програмних результатів навчання. Форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Матеріально-технічне забезпечення освітньої
програми дозволяє проводити за нею освітній процес та забезпечити досягнення програмних результатів навчання
(ПРН). У ЗВО створено інструменти, що забезпечують вчасну та достатню інформаційну та освітню підтримку
учасників освітнього процесу, а існуюча структура забезпечує безпечне та інклюзивне середовище, що задовольняє
потреби всіх учасників освітнього процесу та сприяє їх всебічному розвитку. Аналіз отриманої під час
акредитаційної експертизи інформації показав, що у Національному університеті кораблебудування імені адмірала
Макарова (НУК) https://nuos.edu.ua/ сформовано інструменти забезпечення якості освітніх програм та існують
чітко визначені правила, що повністю регламентують їх життєвий цикл на всіх етапах. Представники ЗВО відкриті
до діалогу з питань забезпечення якості освітньої програми та дослухаються до рекомендацій стейкхолдерів, а
базову інформацію про освітню програму, як і поточний варіант ОП, опубліковано у відкритому доступі на веб-сайті
НУК, де стейкхолдери можуть її переглянути. Рівень підготовки випускників ОП повністю задовольняє
роботодавців, які безпосередньо впливають на цілі, програмні результати та зміст програми, активно залучають
здобувачів ВО до практичної роботи на сучасних ІТ-підприємствах Південного регіону. Окремі зауваження та
рекомендації експертної групи (ЕГ) за кожним з 9 критеріїв хоча і стали підставою для оцінки ОП за ними на рівні
В, проте не є критичними і не впливають на загальне позитивне враження від програми.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Цілі ОП корелюють з місією та стратегією розвитку ЗВО, обґрунтовано визначена унікальність ОП «Інформаційні
системи та технології». Освітня програма реалізує принципи студентоцентрованого підходу та академічної свободи,
забезпечує індивідуалізацію освітнього процесу для кожного здобувача ОП через вільний спосіб вибору дисциплін
та формування індивідуальної освітньої траєкторії. Якісний кадровий склад НПП забезпечує досягнення цілей ОП
та ПРН завдяки відповідності академічної та/або професійної кваліфікації викладачів ОК. Наявні тісні зв’язки НУК
та випускової кафедри ІУСТ зі стейкхолдерами-роботодавцями Південного регіону – ТОВ «АртПорт» (група
компаній «АртСофт»), Державне Південне виробничо-технічне підприємство, ТОВ «Технос», ГлобалЛоджік
Україна, ТОВ НВФ «Юалекс Дизайн Лтд», АТ КБ «ПриватБанк», які зацікавлені у випускниках ОП та безпосередньо
впливають на її зміст. Зокрема конструктивний характер має співпраця із роботодавцями, що долучаються до
модернізації ОП «Інформаційні системи та технології» як постійні та зацікавлені партнери. З метою налагодження
ефективної співпраці між кафедрою та роботодавцями на ННІКНУП утворена Рада роботодавців. ЗВО бере активну
участь у грантових програмах, що пов'язані з модернізацією матеріального забезпечення. НУК забезпечує дружнє
середовище та гідне ставлення до осіб із особливими потребами, проводиться активна просвітницька робота щодо
толерантного ставлення до таких осіб. Внутрішня система забезпечення якості НУК сертифікована за стандартом
ДСТУ ISO 9001:2009, та формує інституційну культуру якості, яка сприяє постійному вдосконаленню та всебічному
розвитку ОП. Показовою та цікавою для інших ЗВО може бути наявна стала практика активної співпраці ЗВО з його
ж випускниками, що стають роботодавцями.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

У процесі проєктування та удосконалення ОП було достатньо вивчено та застосовано досвід вітчизняних ЗВО у
програмах підготовки бакалаврів за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології. Проте проєктній групі
та групі забезпечення ОП варто провести системний аналіз аналогічних іноземних освітніх програм з метою
запозичення сучасного інноваційного досвіду викладання у сфері інформаційних систем і технологій. Для
покращення якісного кадрового складу НПП, що забезпечують ОП, доцільно підвищити публікаційну активність
НПП у наукових виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus, Web of science, формалізувати та
автоматизувати процес визначення рейтингів викладачів. Гаранту ОП та керівництву випускової кафедри ІУСТ
рекомендовано звернути увагу на сучасні дистанційні форми організації програм академічної мобільності за
спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології, а також більш ефективно стимулювати здобувачів освіти до
активної участі у актуальних заходах неформальної освіти. ЕГ рекомендує поширити різноманітність матеріального
забезпечення ОП сучасними інтерактивними засобами, що сприятимуть новим формам та методам навчання,
проводити опитування учасників освітнього процесу з цих питань. Навігація на веб-сайті, на думку ЕГ, не сприяє
забезпеченню зручного доступу до інформації. Рекомендовано систематизувати та впорядкувати інформацію на
офіційному веб-сайті ЗВО, доповнити її більш детальними відомостями, опубліковувати результати опитувань, а
також систематизувати та уніфікувати інструменти дистанційного навчання. ЕГ рекомендує поширити
поінформованість здобувачів з питань структури закладу та функцій його підрозділів, особливо тих, що залучені до
вирішення конфліктних ситуацій, а також активніше долучати здобувачів освіти до роботи над ОП.
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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.

Перевірка ЕГ достовірності наданої у Відомостях про самооцінювання інформації та аналіз локальних актів НУК,
дозволяє зробити висновок, що цілі ОПП «Інформаційні системи та технології» відповідають місії та стратегії ЗВО,
прийнятої у вересні 2021 року https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/misiya-ta-strategiya.pdf. Зокрема ціль
ОПП «підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в області
інформаційних систем та технологій, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і які потребують
застосування теорій та методів ІТ» тісно корелює з закладеним у місію НУК «забезпеченням якісної та доступної
освіти, що базується на сучасних наукових і освітніх технологіях; впровадження знань та інноваційних розробок для
підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних, креативних і толерантних фахівців в різних сферах
життя». Унікальність ОПП пов’язана з довготривалим формуванням в ННІКНУП та на випусковій кафедрі ІУСТ
моделі підготовки ІТ-фахівців з акцентом на урахування потреб суднобудівних та машинобудівних підприємств
Південного регіону України.

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

Експертною групою під час акредитації було детально проаналізовано освітню програму, навчальний план, робочі
програми та силабуси навчальних дисциплін, індивідуальні плани студентів. Враховуючи водночас результати бесід
зі здобувачами освіти, випускниками кафедри ІУСТ та роботодавцями, члени ЕГ вважають, що зміст ОП
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/126.Informacijni-sistemi-ta-tehnologii.Bakalavr.Osvitnya-
programa.2021.pdf) має чітку структуру, а освітні компоненти, включені до ОП, складають логічну взаємопов’язану
систему. Не менш важливо, що обов’язкові освітні компоненти ОП дозволяють досягти цілей та всіх програмних
результатів навчання, що прозоро прослідковується у всіх робочих програмах навчальних дисциплін
(https://nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/opis-opp/informacijni-sistemi-ta-tehnologii/). Навчальний план 2021
року (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/126.Informacijni-sistemi-ta-tehnologii.Bakalavr.navchalnij-plan-
DFN.2021.pdf) забезпечує повну реалізацію структурно-логічної схеми ОП за навчальними семестрами. Зокрема
чітко прослідковується у навчальному плані логічна послідовність викладання важливих, з огляду на цілі ОП
дисциплін ОКЗ 6 (Вища математика І, семестр 1) – ОКЗ 7 (Вища математика ІІ, семестр 1) – ОКП 6 (Технології
об'єктно-орієнтованого проектування, семестри 3, 4) – ОКП 12 (Розробка мобільного програмного забезпечення та
безпека мобільних застосувань, семестр 7) та ОКП 17 (Технології WEB та IoT, семестр 7). Виокремлені у структурно-
логічній схемі ОП дисципліни, що присвячені набуттю здобувачами освіти навичок Soft Skills і зосереджені у 1-4
семестрах – це ОКЗ 1 (Історія України та української культури), ОКЗ 2 (Українська мова (за професійним
спрямуванням)), ОКЗ 3 (Іноземна мова), ОКЗ 4 (Філософія), ОКЗ 5 (Права людини та їх захист в сучасних реаліях),
ОКЗ 15 (Фізичне виховання). Водночас ЕГ звертає увагу на те, що в документах освітнього процесу, зокрема в змісті
робочих програм освітніх компонентів не завжди присутні формальні ознаки, пов’язані з унікальністю ОП.

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.

Цілі ОП та програмні результати навчання відображають тенденції розвитку спеціальності та дозволяють
забезпечити підготовку конкурентоспроможного фахівця з інформаційних систем і технологій на першому
(бакалаврському) рівні для сучасного ринку праці. ЕГ відзначає, що у ОП збалансовано закладено як галузевий, так і
регіональний контекст. Підтвердженням цьому є додані до акредитаційної справи 10 договорів про співпрацю НУК з
промисловими підприємствами регіону, де визначається, зокрема потреба ТОВ «АртПорт» (група компаній
«АртСофт»), Державне Південне виробничо-технічне підприємство, ТОВ «Технос» (підприємства, спрямовані на
кораблебудування та машинобудування) та ГлобалЛоджік Україна, ТОВ НВФ «Юалекс Дизайн Лтд», АТ КБ
«ПриватБанк» (ІТ-підприємства широкого профілю) у випускниках ОП, що акредитується. Під час зустрічей з
фокус-групами, а також під час інтерв'ю з гарантом ОП було встановлено, що при розробці та оновленні ОП було
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враховано досвід вітчизняних освітніх програм за спеціальністю «Інформаційні системи та технології», які
впроваджені у провідних ЗВО України. Зокрема вивчено досвід кафедри інформаційних систем та технологій
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» щодо
викладання дисципліни «Розроблення веб-застосувань». У результаті в дисципліну «Технології Web та IoT» були
внесені теми з вивчення верстки HTML-документів, використання мов PHP, JavaScript та доповнені теми щодо
застосування мови Java (JSP). Ці теми викладаються у рамках змістовного модуля 1 вказаної дисципліни (ПР3, ПР6,
ПР7). Вивчено також досвід кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська
політехніка» щодо викладання дисципліни «Організація баз даних та знань». Внаслідок цього, з метою вивчення
принципів проектування, методів створення та практичного застосування систем і технологій баз даних як засобів
реалізації ІСТ (КС4, КС10) у РПНД «Організація баз даних та знань» розширені та удосконалені змістові модулі
«Теорія нормалізації» та «Мови запитів до БД», що відповідає ПР3, ПР5 та ПР6 ОП. При викладанні дисципліни
«Операційні системи» застосовується досвід кафедри теорії та технології програмування факультету комп’ютерних
наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченко. Концепція та зміст тем №11 та
№14 робочої програми навчальної дисципліни «Операційні системи» перероблені та розширені з урахуванням
актуальних алгоритмів та інструментів планування роботи сучасних процесорів. Питання, присвячені мовним
процесорам, лексичному та синтаксичному аналізу у мовних процесорах викладені у темі №4. Це у повній мірі
відповідає програмним результатам навчання ПР3, ПР5, ПР6 і компетенціям КС7, КС12 ОП. Водночас, у відомостях
про СО та бесідах з академічним персоналом ЕГ не виявила інформації про системний аналіз аналогічних іноземних
освітніх програм, проведений проєктною групою ОП з метою запозичення сучасного інноваційного досвіду.

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 за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології на першому (бакалаврському)
рівні вищої освіти було затверджено і введено в дію наказом МОНУ від 12.12.2018 № 1380. Освітні компоненти
навчального плану (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/126.Informacijni-sistemi-ta-
tehnologii.Bakalavr.navchalnij-plan-DFN.2021.pdf) забезпечують досягнення результатів навчання, які сформульовані
в ОП та представлені в чинному Стандарті вищої освіти. Розбіжності відсутні. ЕГ підтверджує, що ОП 2021 року
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/126.Informacijni-sistemi-ta-tehnologii.Bakalavr.Osvitnya-
programa.2021.pdf) включає 10 загальних та 14 спеціальних компетентностей за чинним стандартом, а також 11
програмних результатів навчання цього стандарту (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/126-inform.sist.tekhnol.bakalavr-1.pdf).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі ОП корелюють з місією та стратегією розвитку ЗВО, проєктна група обґрунтовано визначила унікальність ОП.
Тісні зв’язки НУК та випускової кафедри ІУСТ зі стейкхолдерами-роботодавцями Південного регіону – ТОВ
«АртПорт» (група компаній «АртСофт»), Державне Південне виробничо-технічне підприємство, ТОВ «Технос»,
ГлобалЛоджік Україна, ТОВ НВФ «Юалекс Дизайн Лтд», АТ КБ «ПриватБанк», які зацікавлені у випускниках ОП та
безпосередньо впливають на її зміст.

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

ЕГ вважає, що освітня програма не у повній мірі враховує міжнародний досвід і рекомендує проєктній групі ОП
провести системний аналіз аналогічних іноземних освітніх програм. Метою такого аналізу має бути порівняння
компетентностей, програмних результатів навчання та змісту освітніх компонентів ОП з закордонними аналогами,
що дасть змогу запозичити сучасний інноваційний досвід викладання у сфері інформаційних систем і технологій.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.
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Проведений ЕГ аналіз доказів дозволяє зробити висновок про загальну відповідність усіх підкритеріїв Критерія 1
встановленим вимогам, особливо чітку відповідність мети та цілей ОП потребам усіх категорій стейкхолдерів,
враховуючи місію та стратегію НУК, а також унікальність самої ОП. Відмічений ЕГ недолік щодо аналізу
міжнародного досвіду не носить системного характеру, а тому за критерієм 1 ОП заслуговує оцінки 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 за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» відповідає вимогам статті 5 Закону
України «Про вищу освіту» та Стандарту вищої освіти за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології»
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти і становить 240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітніх компонентів,
спрямованих на формування компетентностей, визначених цим Стандартом вищої освіти, складає 180 кредитів
ЄКТС, водночас на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти відводиться 60 кредитів ЄКТС.

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

Експертною групою під час акредитації було детально проаналізовано освітня програма, навчальний план, робочі
програми та силабуси навчальних дисциплін, індивідуальні плани студентів. Враховуючи водночас результати бесід
зі здобувачами освіти, випускниками кафедри ІУСТ та роботодавцями, члени ЕГ вважають, що зміст ОП
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/126.Informacijni-sistemi-ta-tehnologii.Bakalavr.Osvitnya-
programa.2021.pdf) має чітку структуру, а освітні компоненти, включені до ОП, складають логічну взаємопов’язану
систему. Не менш важливо, що обов’язкові освітні компоненти ОП дозволяють досягти цілей та всіх програмних
результатів навчання, що прозоро прослідковується у всіх робочих програмах навчальних дисциплін
(https://nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/opis-opp/informacijni-sistemi-ta-tehnologii/). Навчальний план 2021
року (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/126.Informacijni-sistemi-ta-tehnologii.Bakalavr.navchalnij-plan-
DFN.2021.pdf) забезпечує повну реалізацію структурно-логічної схеми ОП за навчальними семестрами. Зокрема
чітко прослідковується у навчальному плані логічна послідовність викладання важливих, з огляду на цілі ОП,
дисциплін ОКЗ 6 (Вища математика І, семестр 1) – ОКЗ 7 (Вища математика ІІ, семестр 1) – ОКП 6 (Технології
об'єктно-орієнтованого проектування, семестри 3, 4) – ОКП 12 (Розробка мобільного програмного забезпечення та
безпека мобільних застосувань, семестр 7) та ОКП 17 (Технології WEB та IoT, семестр 7). Виокремлені у структурно-
логічній схемі ОП дисципліни, що присвячені набуттю здобувачами освіти навичок Soft Skills і зосереджені у 1-4
семестрах – це ОКЗ 1 (Історія України та української культури), ОКЗ 2 (Українська мова (за професійним
спрямуванням)), ОКЗ 3 (Іноземна мова), ОКЗ 4 (Філософія), ОКЗ 5 (Права людини та їх захист в сучасних реаліях),
ОКЗ 15 (Фізичне виховання). Водночас ЕГ звертає увагу на те, що в документах освітнього процесу, зокрема в змісті
робочих програм освітніх компонентів не завжди присутні формальні ознаки, пов’язані з унікальністю ОП.

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

Зміст освітньої програми у повній мірі відповідає предметній області спеціальності 126 «Інформаційні системи та
технології», оскільки ОП включає 10 загальних та 14 спеціальних компетентностей за Стандартом вищої освіти, а
також 11 програмних результатів навчання цього стандарту (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/10/126.Informacijni-sistemi-ta-tehnologii.Bakalavr.Osvitnya-programa.2021.pdf). Аналіз ЕГ змісту
обов'язкових та вибіркових освітніх компонент ОП виявив, що об’єктами вивчення дійсно є зазначені в ній
«теоретичні та методологічні основи й інструментальні засоби створення і використання інформаційних систем та
технологій; критерії оцінювання і методи забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості
інформаційних систем та технологій, а також моделі, методи та засоби оптимізації та прийняття рішень при
створенні й використанні інформаційних систем та технологій». Зміст та програмні результати підготовки фахівців
за ОП «Інформаційні системи та технології» спрямовані на оволодіння знаннями з інформатики й сучасних
інформаційних систем та технологій, навичками програмування, технологіями безпечної роботи в комп’ютерних
мережах, методами створення баз даних та інтернет-ресурсів, технологіями розроблення алгоритмів і комп’ютерних
програм мовами високого рівня із застосуванням об’єктно-орієнтованого програмування для розв’язання задач
проектування і використання інформаційних систем та технологій. Здобувачі освіти вивчають поняття та принципи
інформаційного менеджменту, системної інтеграції та адміністрування інформаційних систем, управління ІТ-
проєктами, архітектури IT-інфраструктури підприємств. Програмні результати навчання формуються за рахунок
обов'язкових освітніх компонент та підсилюються вибірковими, що чітко зазначено в матриці забезпечення
програмних результатів навчання та в проаналізованих ЕГ робочих програмах усіх 35 освітніх компонент ОП
(https://nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/opis-opp/informacijni-sistemi-ta-tehnologii/).
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4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.

Обсяг освітніх компонент вибіркового блоку формується блоками дисциплін загальної та професійної підготовки,
складає 25 % від загального обсягу ОП (60 кредитів ЄКТС) та повністю відповідає вимогам чинного законодавства.
Члени ЕГ мали можливість проаналізувати приклади індивідуальних навчальних планів, листів реєстрації та інших
документів, наданих НУК за відповідним запитом та доступних в електронній системі Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти. У 2020 році ЗВО змінив підхід до вибору варіативних складових ОП з блочної на
перелік списку дисциплін, до складу якого входять також дисципліни інших освітніх програм згідно з затвердженим
Положенням про вибіркові дисципліни у НУК (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-
Vibirkovi-Disciplini-zi-zminami-2020.pdf). Під час зустрічі зі здобувачами освіти було встановлено, що процедура
обирання певних дисциплін за вибірковими курсами відбувається добровільно, причому такі курси можуть бути
загального або загально-технічного спрямування. Суттєвим обмеженням прийнятого у ЗВО підходу до вибору курсу
з загального каталогу вибіркових курсів на 2021/2022 навчальний рік (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/09/Dodatok-2-Katalog-vibirkovih-kursiv-pochatkovij-ta-pershij-bakalavrskij-riven-na-2021-
1.09.2021.pdf) може бути лише перевантаження окремих дисциплін. Так, наприклад, у поточному навчальному році
вибіркову дисципліну «Інтернет-технології» обрало більше 120 студентів НУК, що призвело до організації
перевиборів на іншу дисципліну. На думку ЕГ, сайт ЗВО потребує удосконалення з метою більш чіткого та повного
донесення до здобувачів освіти суттєвої інформації про зміст вибіркових дисциплін. Тісна співпраця випускової
кафедри ІУСТ з роботодавцями забезпечує формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти
першого (бакалаврського) рівня не тільки шляхом вибору освітніх компонент, але й шляхом формування
індивідуальних завдань за вибором студента з фахових навчальних дисциплін, вибору тем для курсових проєктів,
кваліфікаційних робіт, дослідницьких проєктів та робіт.

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

В освітній програмі та навчальному плані ОПП «Інформаційні системи та технології» освітнього ступеня бакалавр
передбачено 2 види практики загальним обсягом 6 кредитів ЄКТС – навчальної (3 кредити ЄКТС у 6 семестрі згідно
з програмою https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/OKP1.-Virobnicha-praktika-126-B-IST.pdf) та
переддипломної (3 кредити ЄКТС у 8 семестрі згідно з програмою https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/10/OKP2.-Pereddiplomna-praktika-B126-IST.pdf). Усі види практик проводяться у відповідності
до Положення про організацію та проведення практики студентів НУК, оприлюдненого на сайті ЗВО
https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Polozhennya-pro-organizaciju-ta-provedennya-praktiki-studentiv-NUK-
2020.pdf. Аналіз звіту про самооцінювання та перевірка підтверджувальних документів, зокрема отриманих за
запитом ЕГ договорів з підприємствами-роботодавцями (DataArt Solutions, Inc, Державне Південне виробничо-
технічне підприємство, ТОВ «Електропривод», ТОВ «Електрим-2000», ТОВ НВФ «Юалекс Дизайн Лтд», ТОВ
«АртСофт» тощо), а також опитування під час акредитації всіх зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів (студентів,
роботодавців, викладачів ОП) дозволяє зробити висновок про те, що практична підготовка здобувачів вищої освіти
відбувається загалом на високому рівні та дозволяє у повній мірі здобути компетентності, необхідні здобувачам за
ОП у подальшій професійній діяльності в галузі інформаційних систем та технологій. Зокрема йде мова про КЗ 2.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; КЗ 3. Здатність до розуміння предметної області та
професійної діяльності; КС 1. Здатність аналізувати об’єкт проектування або функціонування та його предметну
область; КС 3. Здатність до проектування, розробки, налагодження та вдосконалення системного, комунікаційного
та програмно-апаратного забезпечення інформаційних систем та технологій, Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-
інтегрованих систем та системної мережної структури, управління ними; КС 5. Здатність оцінювати та враховувати
економічні, соціальні, технологічні та екологічні фактори на всіх етапах життєвого циклу інфокомунікаційних
систем та програмні результати навчання ПР1-ПР4 і ПР10. Проте, ЕГ змушена вказати на відносно невелике
співвідношення практик у кредитах від загального обсягу обов’язкових освітніх компонент ОП (6/180). І, хоча,
принципового значення для якості практичної підготовки здобувачів освіти це не має, оскільки в ОП закладено
послідовне застосування інших видів практичної підготовки (практичні заняття, лабораторні роботи, навчальні
екскурсії, підготовка проєктів та індивідуальних завдань), ЕГ рекомендує збільшити кількість кредитів на
проведення практик.

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

Про важливість поглибленого розвитку соціальних навичок здобувачів освіти НУК було спеціально наголошено
роботодавцями на зустрічі з ними №3 10 січня 2022 р. Зовнішні стейкхолдери вважають, що вміння підтримувати
комунікацію англійською мовою та корисно працювати в команді є найбільш цінними критеріями оцінки
випускника ОП після його професійних навичок. Аналіз ОП щодо забезпечення набуття здобувачами вищої освіти
соціальних навичок з урахуванням Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27
листопада 2019 р. з приводу гуманітарної складової освітнього процесу, дотримання мовного законодавства та інших
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законів України показав, що структура і зміст ОП відповідають вимогам щодо гуманітарної складової, спрямованої
на розвиток Soft Skills здобувачів освіти. Це підтверджується тим, шо в навчальному плані за 2021/2022 навчальний
рік (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/126.Informacijni-sistemi-ta-tehnologii.Bakalavr.navchalnij-plan-
DFN.2021.pdf) на обов’язкові ОК циклу загальної підготовки відведено 22 кредити ЄКТС з 61 кредиту. Набуттю Soft
Skills сприяють також три обов’язкові ОК циклу спеціальної підготовки (виробнича практика, переддипломна
практика та кваліфікаційна атестація – разом 10 кредитів ЄКТС). Безпосередньо до Soft Skills відносяться ще 10
кредитів ЄКТС, що відповідають дисциплінам вільного вибору студентами соціально-гуманітарного (4 семестр) та
економічного (5 семестр) спрямування згідно з Положенням про вибіркові дисципліни у НУК
https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-Vibirkovi-Disciplini-zi-zminami-2020.pdf. При цьому у
здобувача освіти лишається можливість додатково посилити свої соціальні навички шляхом вільного вибору
відповідної дисципліни з 9 вибіркових курсів загального спрямування (кожний по 5 кредитів) зі спільного каталогу
ЗВО (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/Dodatok-2-Katalog-vibirkovih-kursiv-pochatkovij-ta-pershij-
bakalavrskij-riven-na-2021.pdf). Навичкам Soft Skills, на думку ЕГ, відповідають такі складові ОП
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/126.Informacijni-sistemi-ta-tehnologii.Bakalavr.Osvitnya-
programa.2021.pdf) – компетенції з шифрами КЗ 1, КЗ 2, КЗ 4, КЗ 5, КЗ 7 – КЗ 10, КС 5, КС 9, КС 14 та програмні
результати навчання з шифрами ПР 10, ПР 11, ПР 13.

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

На даний момент відповідний професійний стандарт відсутній. В ОП «Інформаційні системи та технології»
закладено можливість випускникам ОП обіймати 11 первинних посад згідно з Національним класифікатором
професій ДК 003:2010. При цьому професійна кваліфікація бакалаврам з ОП «Інформаційні системи та технології»
не присвоюється. ЕГ вважає, що такий підхід є умотивованим, оскільки ІТ-ринок праці ефективно визначає
професійну кваліфікацію випускників бакалаврату без додаткової сертифікації ЗВО.

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.

Планування навантаження здобувачів вищої освіти, а також розподіл загального навантаження на аудиторну та
самостійну роботу регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у Національному університеті
кораблебудування імені адмірала Макарова (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-
organizaciju-navchalnogo-procesu-NUK-2020-zi-zminami.pdf) та Положенням про організацію самостійної роботи
студентів у НУК (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-organizaciju-samostijnoi-roboti-
studentiv.pdf). Згідно з цими документами частка аудиторної роботи (з урахуванням вибіркових ОК) студентів
бакалаврату має бути від 33 до 45 %, а фактично складає для ОП у цілому – 39,6 % (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/10/126.Informacijni-sistemi-ta-tehnologii.Bakalavr.navchalnij-plan-DFN.2021.pdf), тобто
знаходиться у межах норми. Обсяг освітніх компонент навчального плану на 2021/2022 навчальний рік дозволяє
досягти заявлені результати навчання. Прикладів врахування побажань здобувачів під час визначення обсягу
фактичного навантаження за окремими дисциплінами ЗВО ЕГ надано не було, а опитування при визначенні
співвідношення фактичного навантаження та обсягу окремих освітніх компонент за ОП не проводилися. Проте
спілкування зі студентами під час інтерв’ювання показало відсутність скарг здобувачів освіти щодо надмірного
навантаження та нестачі часу на самостійну роботу.

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.

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою навчання зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та
технології» за першим (бакалаврським) рівнем наразі не здійснюється. Проте у ЗВО затверджено Положення про
порядок організації та проведення дуального навчання у Національному університеті кораблебудування імені
адмірала Макарова (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/Polozhennya-pro-poryadok-organizacii-ta-
provedennya-dualnogo-navchannya2019.pdf), яке передбачає таку можливість у майбутньому. З огляду на тенденції у
сучасній ІТ-освіті, у ЗВО було б доцільно поступово впроваджувати окремі елементи дуальної форми освіти, зміст
яких найбільш тісно пов’язаний з діяльністю стейкхолдерів-роботодавців Південного регіону.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Проєктна група чітко визначила особливості програми, що акредитується, та реалізувала їх у додаткових
компетенціях та програмних результатах навчання у межах обов’язкової частини ОП. При цьому зміст освітньої
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програми повністю відповідає предметній області спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології.

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

Стейкхолдери-роботодавці звертають увагу на те, що рівень володіння випускників НУК англійською мовою, а
також їх соціальні навички потребують подальшого покращення. При цьому кількість кредитів на відповідні освітні
компоненти ОП «Інформаційні системи та технології» є достатньою. Тому ЕГ рекомендує більш активно
застосовувати в ОК професійного спрямування сучасні кейс-методи командної роботи, побудовані на англомовному
контенті на основі практичних задач роботодавців. Була б доцільною, на думку ЕГ, більш детальна формалізація в
документах освітнього процесу, зокрема в змісті робочих програм, силабусів та інших форм представлення ОК
ключових ознак унікальності ОП «Інформаційні системи та технології». Це може вплинути на привабливість ОП
для місцевих абітурієнтів, сім’ї яких безпосередньо пов’язані з кораблебудівною та машинобудівною галузями.
Існуючий сайт ЗВО потребує упорядкування з метою більш чіткого та повного донесення до здобувачів освіти
суттєвої інформації про зміст вибіркових дисциплін. ЕГ рекомендує збільшити кількість кредитів на проведення
практик.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ЕГ вважає, що структура та особливості ОП забезпечують відповідність ОП чинному стандарту та предметній області
спеціальності, зокрема послідовна реалізація особливостей програми, які збалансовано втілено у додаткових
компетенціях та програмних результатах навчання у межах обов’язкової частини ОП. ЕГ відзначає наявність всіх
необхідних інституційних документів. При цьому надані рекомендації ЕГ щодо удосконалення ОП у контексті
критерію 2 не є критичними для якості ОП та мають сприйматися з огляду на автономію ЗВО. Експертна група
дійшла висновку, що ОП за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» освітнього ступеня бакалавр
відповідає рівню В за критерієм 2.

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.

Члени ЕГ проаналізували Правила прийому на навчання за ОП та впевнилися у тому, що вони є чіткими та
зрозумілими. На сайті НУК оприлюднено Правила прийому до ЗВО https://nuos.edu.ua/vstup/pravila-prijomu-nuk/,
зокрема правила прийому для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та
Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення. Аналіз даного положення дозволяє зробити
висновок, що вони не містять дискримінаційних положень. Вказані Правила містять всю необхідну інформацію для
абітурієнта: чітко прописані терміни прийому документів, конкурсного відбору та зарахування, актуальна
інформація вчасно поновлюються на сайті ЗВО.

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

Правила прийому на навчання за ОП «Інформаційні системи та технології» загалом враховують особливості самої
освітньої програми та відповідають умовам прийому до НУК (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/12/Nakaz.MON-1098.Umovy_.pryyomu.VO_.2022.pdf). Конкурсний відбір здобувачів освіти для
навчання за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології здійснюється за умовою здобуття повної ЗСО та
за результатами ЗНО з української мови та літератури, математики, фізики або іноземної мови не менше 100 балів з
кожного предмету (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/Pravila_prijomu-do-N UK-v-2022-vid-28.12.pdf).
Конкурсний бал розраховується як сума балів сертифікатів ЗНО з трьох предметів та балу атестату, помножена на
невід’ємні вагові коефіцієнти, проте суттєвих відмінностей у правилах прийому на навчання до Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова з технічних спеціальностей, зокрема з галузі ІТ, окрім
незначних коливань у вагових коефіцієнтах ЕГ не виявила. Так, на ОП «Інформаційні системи та технології»
застосовано такі вагові коефіцієнти для формування конкурсного балу: українська мова (0,25); математика (0,40);
історія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія (0,25); вага атестату про повну
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загальну освіту – 0,10. На зустрічах з гарантом №5 та представниками сервісних підрозділів №7 10 січня 2022 р. ЕГ
так і не отримала чітких пояснень щодо врахування особливостей освітньої програми у Правилах прийому, хоча
низький рівень набору абітурієнтів на ОП «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти залишається суттєвою проблемою ЗВО.

3. Визначені 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 послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

Визнання результатів навчання, отриманих здобувачами освіти в інших ЗВО, регулюється рядом інституційних
документів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Так, Положення про порядок
відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-Pro-poryadok-vidrahuvannya-pererivannya-navchannya.pdf) встановлює
відповідну процедуру для осіб, які навчаються на ліцензованих ОП. Положення також розповсюджується на осіб, які
навчаються на ОП у іноземних ЗВО, у разі їх поновлення чи переведення до ЗВО України. Відповідно до Положення
про порядок перезарахування результатів навчання (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-
pro-poryadok-perezarahuvannya-rezultativ-navchannya-transfer-kreditiv-zi-zminami.pdf), трансфер кредитів
проводиться на підставі порівняння навчального плану відповідної ОП та Академічної довідки від здобувача ВО.
Водночас порядок організації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу регламентує
Положення про визнання іноземних документів про освіту (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-viznannya-inozemnih-dokumentiv-pro-osvitu.pdf) та Положення про
порядок організації права на академічну мобільність у НУК (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-organizaciju-prava-na-akademichnu-mobilnist.pdf). Аналіз даних документів
дозволяє стверджувати, що результати кредитної мобільності визнаються за підсумками здобуття кредитів ЄКТС
та/або відповідних компетентностей, результатів навчання за наданням академічної довідки. ЗВО зараховує
дисципліни, вивчені у університеті-партнері під час участі у програмі кредитної академічної мобільності, якщо вони
внесені до Договору про міжнародну академічну мобільність, результати навчання за програмами ступеневої
мобільності підтверджується документом про ВО або про здобуття ступеня ВО. При цьому документи про освіту, які
видані ЗВО зарубіжних країн, за клопотанням університету проходять процедуру визнання у МОНУ. На освітній
програмі «Інформаційні системи та технології» практика застосування правил зарахування результатів навчання,
отриманих в інших закладах освіти відсутня. Прикладів академічної мобільності здобувачів освіти за даною ОП не
було, це підтвердили різні групи стейкхолдерів, тому ЕГ рекомендує гаранту ОП та керівництву випускової кафедри
ІУСТ посилити роботу, спрямовану на організацію програм академічної мобільності за спеціальністю 126 –
Інформаційні системи та технології.

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.

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті, обсягом до 30 кредитів ЄКТС
здійснюється за рішенням директора інституту (декана факультету) та регламентується Положенням про порядок
перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів) (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya-rezultativ-navchannya-transfer-kreditiv-zi-
zminami.pdf) та Положенням про визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній
освіті у НУК (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-viznannya-rezultativ-navchannya-
zdobutih-u-neformalnij-taabo-informalnij-osviti.pdf). Згідно з цими документами, визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті у ЗВО здійснюється індивідуально для кожного окремого випадку. За зверненням
здобувача вищої освіти щодо необхідності врахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті,
створюється комісія в межах певного структурного підрозділу НУК (кафедри / факультету / інституту). Комісія
розглядає представлені здобувачем вищої освіти результати навчання, отримані у неформальній освіті та може
здійснювати співбесіду із заявником або роботодавцем заявника (за наявності), звернутися до фізичної чи
юридичної особи, яка забезпечила формування певних результатів навчання за неформальною освітою. Комісія має
право приймати рішення щодо визнання результатів навчання, отриманих за неформальною освітою, та їх
позиціонування з урахуванням вимог стандарту вищої освіти за спеціальністю, ОП, за якою надаються освітні
послуги. За ОП «Інформаційні системи та технології» конкретних прикладів застосування процедури визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, не було – це визнано як здобувачами освіти, так і
викладачами і адміністративним персоналом НУК. На думку ЕГ, така ситуація не відповідає сучасним тенденціям
ІТ-галузі та потребує змін, оскільки майбутні фахівці мають бути налаштовані на безперервне підвищення власної
кваліфікації шляхом проходження актуальних курсів та/або сертифікацій.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3 під час проведення експертизи не виявлено.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.

Вагові коефіцієнти складових конкурсного балу не корелюють з особливостями ОП, а є такими, що практично не
відрізняються від інших освітніх програм НУК галузі 12 – Інформаційні технології. З огляду на важливість
збільшення конкурсу на ОП експертна група рекомендує стейкхолдерам ОП дійти спільної думки щодо пріоритетів
програми «Інформаційні системи та технології» у профорієнтаційній компанії та формально відобразити їх у
Правилах прийому до НУК. На даний час у НУК відсутні приклади академічної мобільності студентів бакалаврату за
даною ОП та визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. У той же час вимоги ІТ-ринку
налаштовують майбутніх фахівців на безперервне підвищення власної кваліфікації шляхом проходження
актуальних курсів та/або сертифікацій. Тому ЕГ рекомендує гаранту ОП та керівництву випускової кафедри ІУСТ
посилити роботу, спрямовану на організацію програм академічної мобільності за спеціальністю 126 – Інформаційні
системи та технології та стимулювання здобувачів освіти до активної участі у актуальних заходах неформальної
освіти.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Проведений ЕГ аналіз дозволяє стверджувати, що у НУК наявні всі нормативні документи, які забезпечують
здобувачам доступ до необхідної інформації щодо освітнього процесу та визнання їх результатів навчання. Хоча ЕГ
не виявила сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3 за результатами проведення експертизи,
потрібно відзначити, що ОП «Інформаційні системи та технології» відповідає всім нормативним вимогам
підкритеріїв 3.1-3.4. Зауваження ЕГ щодо врахування особливостей ОП у складових конкурсного балу, посилення
академічної мобільності здобувачів та стимулювання їх участі у заходах неформальної освіти мають
рекомендаційний характер та не є суттєвими для відповідності критерію. Зважаючи на такі підстави, експертна
група дійшла висновку, що ОП відповідає рівню В за критерієм 3.

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.

Форми навчання і викладання, що сприяють досягненню програмних результатів навчання чітко та доступно
прописані у пункті 5 Положення про організацію освітнього процесу у НУК імені адмірала Макарова
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-organizaciju-navchalnogo-procesu-NUK-2020-zi-
zminami.pdf). Згідно з Положенням передбачені традиційні форми: лекції, семінарські, практичні, лабораторні
заняття, консультації, факультативи, самостійна робота і практична підготовка. В якості методів навчання
застосовуються пояснювально-ілюстративно-репродуктивний, проблемний, програмований і дослідницький (п. 5.2
Положення).У п. 5.3.5 Положення зазначено індивідуальне навчальне заняття, що відповідає вимогам
студентоцентрованого підходу. Дотримання принципів академічної свободи здійснюється завдяки формуванню
індивідуальної освітньої траєкторії з індивідуальним навчальним планом здобувача ВО відповідно до «Положення
про індивідуальний навчальний план у НУК імені адмірала Макарова» (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/07/Polozhennya-pro-individualnij-navchalnij-plan-zdobuvacha-2021.pdf) на основі каталогу
вибіркових курсів за першим бакалаврським рівнем (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/Dodatok-2-
Katalog-vibirkovih-kursiv-pochatkovij-ta-pershij-bakalavrskij-riven-na-2021.pdf) та «Положення про навчання студентів
за індивідуальним графіком у НУК імені адмірала Макарова» (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-navchannya-za-individualnim-grafikomNUK2020.pdf). НПП НУК мають право
на академічну свободу, яка реалізована через свободу викладання без втручання в педагогічну, науково-педагогічну
та наукову діяльність, вільне обрання методів навчання та викладання. Зустрічі із здобувачами ВО, представниками
студентського самоврядування та НПП кафедри ІУСТ підтвердили відповідність форм і методів навчання вимогам
студентоцентрованого підходу та дотримання принципів академічної свободи здобувачів ВО та НПП. За
результатами анонімного опитування здобувачів ВО щодо «Моніторингу відповідності структури та змісту ОП»
100% респондентів відмітили використання свого права на формування індивідуальної освітньої траєкторії та
вільного вибору дисциплін. На зустрічі із здобувачами ВО вони повідомили, що первину інформацію про
дисципліни вільного вибору отримали від куратора. За результатами анонімного опитування здобувачів ВО щодо
«Моніторингу навчання і викладання за ОП» 100% респондентів відмітили, що методи навчання відповідають
створенню сприятливих умов для навчання і розкриття їх потенціалу. Здобувачі ВО відмітили використання
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пояснювально-ілюстративного методу (32%), проблемного (29%), репродуктивного (28%). Проте відомостей про
застосування в навчальному процесі інтерактивних методів навчання (метод кейс ів, рольові та ділові ігри,
імітаційне моделювання, EduScrum тощо) та їх результативності в процесі моделювання виробничих ситуацій у звіті
із самооцінювання та в РПНД не наведено.

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).

На сайтах університету та кафедри ІУСТ висвітлена така інформація щодо організації та змісту освітнього процесу:
Положення НУК, освітні програми, розклад занять та іспитів, програми академічної мобільності, олімпіади,
співпраця з ІТ-компаніями. Усі учасники освітнього процесу (здобувачі, викладачі, адміністрація) мають вільний
доступ до освітньої програми (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/126.Informacijni-sistemi-ta-
tehnologii.Bakalavr.Osvitnya-programa.2021.pdf) та робочих програм обов’язкових компонентів ОП (РПНД)
(https://nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/opis-opp/informacijni-sistemi-ta-tehnologii/). Проте доступ до РПНД
через сайти університету та кафедри не є прозорим для студентів, що підтверджено на зустрічі із здобувачами ВО,
коли їм було важко знайти РПНД. Структура та зміст робочої програми навчальних дисциплін розроблені
відповідно до «Положення про робочу програму навчальної дисципліни у НУК імені адмірала Макарова»
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/Polozhennya-pro-robochu-programu-navchalnoi-
discipliniNUK2020.pdf) і містять інформацію щодо цілей, змісту, програмних результатів навчання, порядку та
критеріїв оцінювання тощо. Проте в РПНД не визначена політика дисципліни та напрямки дослідницької
діяльності, за якими здобувачі ВО освітнього рівня бакалавр можуть поєднувати навчання і наукові дослідження.
Зустріч зі здобувачами та аналіз результатів анонімного опитування підтвердили, що здобувачі ВО ознайомлені з
цілями, змістом та програмними результатами навчання, порядком та критеріями оцінювання певних видів робіт в
межах ОК. На перших заняттях з дисциплін викладачі інформують здобувачів ВО щодо цілей, змісту, програмних
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання, що дозволяє здобувачам ВО розробити стратегію вивчення
дисципліни та планувати самостійну роботу.

3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

Зустріч з фокус-групами (НПП, здобувачі ВО, представники студентського самоврядування, роботодавці)
підтвердили факт сприяння кафедри інформаційних управляючих систем і технологій поєднанню навчання і
досліджень під час реалізації даної ОП. Наприклад, в процесі вивчення дисциплін «Проектування інформаційних
систем» та «Технології WEB та IoT» на лекційних та лабораторних заняттях використовуються методи аналізу
даних, комп’ютерного моделювання і чисельні методи, які розробляються в рамках кафедральних держбюджетних
та господарських наукових тем. Також здобувачі засвідчили свою участь у науково-практичних конференціях,
олімпіадах з програмування, в НДР в рамках кафедральних, держбюджетних та господарських наукових тем, що
виконуються у Навчально-науковому інституту комп’ютерних наук та управління проектами (ННІКНУП), зокрема в
проєкті фундаментальної НДР «Комплексні дослідження зв’язку між параметрами міжчастинкової взаємодії та
макроскопічними властивостями класичних і квантових систем». Ця діяльність регламентується документами
«Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих науковців НУК»
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/Polozhennya-pro-tovaristvo.pdf), «Положення про організацію
самостійної роботи студентів у НУК імені адмірала Макарова»(https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-organizaciju-samostijnoi-roboti-studentiv.pdf). Здобувачі ВО проходять
практику в лабораторіях ІТ-компаній та ННІКНУП відповідно до «Положення про організацію та проведення
практики студентів НУК імені адмірала Макарова» (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Polozhennya-
pro-organizaciju-ta-provedennya-praktiki-studentiv-NUK-2020.pdf). Там вони набувають практичних умінь з розробки
інформаційних систем для управління бізнес-процесами та даними на підприємствах, зокрема в ТОВ «НВП ЛІК»,
ТОВ «АРТ СОФТ», здійснюють наукові дослідження в галузі автоматизації бізнес-процесів та обробки великих
даних. Наукові проєкти здобувачів ВО та викладачів знаходили підтримки стейкхолдерів, зокрема ТОВ «Евері»
(проєкт «Дослідження методів імітаційного моделювання бізнес процесів та розробка ІУС морського наливного
терміналу»), ТОВ «Технос» (проєкт «Інформаційна система віддаленого обслуговування клієнтів меблевого
підприємства на основі хмарних технологій»). Проте поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
здійснюють переважно студенти магістерського рівня підготовки. Відомості про самооцінювання освітньої програми
містять приклади участі здобувачів вищої освіти магістерського рівня у наукових конференціях, залучення магістрів
до НДР в рамках кафедральних, держбюджетних та господарських наукових тем, виконання випускних
кваліфікаційних робіт на замовлення провідних промислових підприємств та ІТ-компаній, проте не згадуються
здобувачі вищої освіти бакалаврського рівня.

4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.
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Положення про організацію освітнього процесу у НУК імені адмірала Макарова (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-organizaciju-navchalnogo-procesu-NUK-2020-zi-zminami.pdf), «Положення
про формування, затвердження та оновлення освітніх програм» (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/09/Polozhennya-pro-formuvannya-zatverdzhennya-ta-onovlennya-osvitnih-program-Zi-
zminami.pdf) та «Положення про гаранта освітньої програми в НУК імені адмірала Макарова»
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-garanta-osvitnoi-programiNUK2020.pdf)
визначають порядок поточного моніторингу та оновлення змісту ОК та ОП відповідно до досягнень науки, розвитку
економіки і суспільства, врахування потреб стейкхолдерів, кон’юнктури ринку праці тощо. З цією метою
проводяться опитування стейкхолдерів, обговорення на круглих столах, аналізуються результати оцінювання
досягнень студентів за певними ОК, здійснюється порівняння РПНД певних ОК з РПНД суміжних спеціальностей та
інших ЗВО, враховуються результати підвищення кваліфікацій НПП та їх наукові досягнення. Зміст ОК оновлюється
щорічно. Ініціаторами виступають як самі викладачі, так і здобувачі ВО та роботодавці. Так, за пропозицією
здобувача Короля В.К в ОК «Алгоритмізація та програмування» введено вивчення мови програмування Kotlin.
Здобувач Беркунський О.Є. ініціював вивчення технологій IoT в ОК «Технології WEB та IoT». В ОК «Системи
автоматизованого проектування» додано вивчення питань інтеграції CAD/CAM систем за пропозицією директора
ТОВ «Технос» Удовицького Д.В. Врахована пропозиція директора ТОВ "АртСофт" Артьоменка С.В. щодо вивчення
питань розробки та управління інформаційними системами ERP-класу BAS ERP в ОК «Проектування інформаційних
систем». Зміст ОК «Моделювання інформаційних систем промислових підприємств», «Проектування
інформаційних систем» та «Системи автоматизованого проектування» враховує регіональний специфіку
промислових підприємств відповідно до пропозицій стейкхолдерів. Підтвердженням оновлення змісту ОК є
протоколи засідань кафедри ІУСТ з ухваленими рішеннями, які отримала ЕГ, зокрема витяг з протоколу засідання
кафедри ІУСТ № 7 від 26.02.2020, витяг з протоколу засідання кафедри ІУСТ № 8 від 25.02.2021. Зустрічі з НПП та
стейкхолдерами підтвердили, що питання застосування сучасних практик та наукових досягнень, які доцільно
використовувати у навчанні в оновлених ОК, обговорюють викладачі та стейкхолдери на періодичних зустрічах
(круглі столи, майстер-класи, засідання кафедри, методичні семінари тощо). Також при проходженні практики
здобувачами ВО використовуються матеріальна база та інтелектуальний потенціал стейкхолдерів відповідно до
програми та бази практики. Форми і методи навчання відповідають «Положенню про організацію освітнього
процесу у НУК імені адмірала Макарова (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-
organizaciju-navchalnogo-procesu-NUK-2020-zi-zminami.pdf).

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

У НУК розроблені «Положення про навчання студентів та стажування (наукове стажування) аспірантів, докторантів,
наукових і науково-педагогічних працівників у провідних ВНЗ та наукових установах за кордоном»
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Stazhuvannya-ta-navchannya-za-kordonom.pdf) та «Положення про
порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу» (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-organizaciju-prava-na-akademichnu-mobilnist.pdf). Навчально-науковий
центр міжнародного співробітництва регламентує діяльність з організації та розвитку міжнародного та
регіонального співробітництва, організації академічної мобільності учасників освітнього процесу, безперервної
професійно-практичної підготовки іноземців. (https://nuos.edu.ua/studentu/akademichna-mobilnist/). Передбачені
участь у міжнародному трансфері технологій «Jiangsu Center of International Technology Transfer», участь у
конкурсах на здобуття стипендій або грантів міжнародних організацій і фондів, зокрема Німецька Служба
Академічних Обмінів, Фонд Олександра фон Гумбольдта, Програма Фулбрайта, IREX (США), Фонд «Освіта для
Демократії», програм обміну та подвійного диплому «Еразмус+», «Горизонт 2020» та ін. НУК підтримує тісний
зв’язок майже з 60 закордонними університетами, науково-дослідними установами та академічними організаціями,
зокрема з науково-дослідним інститутом суднових котлів та турбін (м. Харбін, КНР), міжнародним морським
коледжем (м. Чжоушань, КНР). В рамках інтернаціональної діяльності Гарант ОП доцент Книрік Н.Р. з 07.10.2019 р.
по 24.10.2019 р. викладала ОК «Database principle and analysis» англійською мовою в обсязі 32 години студентам
Міжнародного морського коледжу ZIMC, КНР, м. Чжоушань провінції Чженьцзянь. Повний перелік міжнародних
програм, науково-дослідних та академічних установ, з якими співпрацює НУК, кількість здобувачів ВО, які беруть
участь у програмах академічної мобільності, поданий у звіті ректора за 2020р.
http://kk.nuos.edu.ua/upload/iblock/0f9/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%82%
D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%9D%D0%A3%D0%9A%20%D0%B7%D0%B0%202020.pdf). Для наукової і
міжнародної діяльності учасників освітнього процесу бібліотека НУК надає постійний доступ до міжнародних
інформаційних ресурсів Scopus, Web of Science та інших ресурсів (http://lib.nuos.edu.ua/%d0%b1%d0%b4-scopus/).
Студенти та аспіранти ОП мають доступ до міжнародних БД видавництв навчальної літератури та наукової
періодики в кабінеті електронних засобів навчання НУК. Аналіз РПНД, які містять посилання на сучасну зарубіжну
літературу, свідчить про інтеграцію світових наукових досліджень у навчальний процес за даною ОП, зокрема ОКП7,
ОКП12, ОКП15, ОКП16 та ін. Через карантинні обмеження, в яких два роки функціонує ОП, міжнародний обмін
студентами та програми подвійних дипломів не здійснювались. Відповідно до договорів з університетами-
партнерами дистанційна форма академічної мобільності не передбачалась.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.
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Позитивною практикою в контексті Критерію 4 є: 1. Своєчасне надання доступної та зрозумілої інформації щодо
цілей, змісту, програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межх окремих освітніх
компонентів у формі РПНД та установчих лекцій. 2. Щорічне оновлення змісту ОК відповідно до досягнень науки,
розвитку економіки, врахування потреб стейкхолдерів, кон’юнктури ринку праці. 3.Тісні зв’язки з роботодавцями,
залучення їх до оновлення ОК.

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

Слабкими сторонами ОП в контексті Критерію 4 є: 1 Відомостей про застосування в навчальному процесі
інтерактивних методів навчання (метод кейсів, рольові та ділові ігри, імітаційне моделювання, EduScrum тощо) та їх
результативності в процесі моделювання виробничих ситуацій у звіті із самооцінювання та в РПНД не наведено. 2 У
РПНД не визначена політика дисципліни та напрямки дослідницької діяльності, за якими здобувачі ВО освітнього
рівня бакалавр можуть поєднувати навчання і наукові дослідження. 3 Доступ до РПНД через сайти університету та
кафедри не є прозорим для студентів, що викликає складності при пошуку певної РПНД в онлайн режимі. 4
Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП здійснюють переважно студенти магістерського рівня
підготовки. 5 Через карантинні обмеження міжнародний обмін студентами та програми подвійних дипломів за ОП
не здійснювались. Рекомендації: 1. Розширити практику використання в навчальному процесі підготовки бакалаврів
з інформаційних систем і технологій активних методів навчання, включивши відомості про них в робочі програми
навчальних дисциплін. 2 . Удосконалити РПНД, включивши в їх зміст політику дисципліни, складність і
креативність лабораторних, практичних та індивідуальних завдань, означити напрямки дослідницької діяльності, за
якими здобувачі вищої освіти можуть поєднувати навчання і наукові дослідження за тематикою дисципліни 3.
Зробити доступ до РПНД через сайти університету та кафедри прозорим для здобувачів ВО. 4. Розширити участь
здобувачів ОП, що акредитується, в міжнародних конференціях, які проводяться в дистанційному режимі як
альтернативу академічній мобільності на період дії карантинних обмежень.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Усі вимоги підкритеріїв 4.1 - 4.5 виконуються. Засоби досягнення цілей ОПП є переважно традиційними,
інформування здобувачів вищої освіти про освітній процес здійснюється вчасно доступним способом, оновлення
змісту ОП передбачено нормативними документами і практикою взаємодії зі стейкхолдерами. Разом з цим виявлені
певні слабкі сторони ОП, зроблені зауваження і надані рекомендації стосовно інноваційних форм і методів навчання
і викладання, прозорості доступу до РПНД для здобувачів ВО, розширення участі здобувачів ОПП та викладачів у
міжнародних конференціях, які проводяться в дистанційному режимі як альтернативу академічній мобільності на
період дії карантинних обмежень. Зазначені недоліки, на думку експертної групи, не є критичними, не носять
системного характеру та доволі просто усуваються. Рекомендації можуть бути виконані. Отже, на думку експертної
групи критерій вартий оцінки - “В”.

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 ВО регламентується п.5 Положення про організацію
освітнього процесу в НУК імені адмірала Макарова (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-
pro-organizaciju-navchalnogo-procesu-NUK-2020-zi-zminami.pdf). Оцінювання результатів навчання здобувачів ВО в
НУК здійснюється відповідно до «Положення про порядок оцінювання знань студентів у НУК імені адмірала
Макарова» (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Polozhennya-pro-poryadok-ocinjuvannya-znan-studentiv-
u-NUK-2020.pdf). Форми поточного і підсумкового контролю, критерії оцінювання зазначаються в робочих
програмах навчальних дисциплін (РПНД), які регламентуються Положенням про робочу програму навчальної
дисципліни у НУК імені адмірала Макарова (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/Polozhennya-pro-
robochu-programu-navchalnoi-discipliniNUK2020.pdf). Нормативні документи чітко і детально означують порядок
проведення семестрового контролю, оцінювання курсової роботи (проєкту), практики, порядок повторного
проходження контрольних заходів, врегулювання конфліктних ситуацій в сфері освітнього процесу. Прозорість та
зрозумілість контролю базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни з її змістом, формами,
видами контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання, які викладені у РПНД. Зустрічі із здобувачами
ВО та представниками студентського самоврядування, результати анонімного опитування здобувачів ВО
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підтвердили обізнаність здобувачів з формами і методами контролю програмних результатів навчання, критеріями
їх оцінювання, проте здобувачі ОП не обізнані з розташуванням РПНД на сайтах ЗВО
(https://nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/opis-opp/informacijni-sistemi-ta-tehnologii) і не змогли
продемонструвати доступ до будь-якої РПНД на фокус-групі. В умовах карантинних обмежень в університеті
запроваджено дистанційне навчання. Здобувачі ВО мають можливість пройти дистанційне опитування щодо форм
контрольних заходів, критеріїв оцінювання ПРН та академічної доброчесності. Думка студентів враховується під час
перегляду РПНД і вдосконалення освітнього процесу з урахуванням форм і критеріїв оцінювання. Зустрічі із
здобувачами підтвердили їх задоволеність організацією дистанційного навчання, включаючи і техніку оцінювання.
Скарг від студентів, що навчаються за ОП, що акредитується, на незрозумілість чи неадекватність критеріїв
оцінювання не надходило. На жаль, відсутня працююча версія електронного університету на базі платформи Moodle
за вказаним на сайті університету посиланням (https://nuos.edu.ua/studentu/moodle/) з контентом для
дистанційного оцінювання.

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

На ОП «Інформаційні системи та технології» у відповідності до розділу VI Стандарту вищої освіти України першого
(бакалаврського) рівня підготовки фахівців галузі знань 12 – «Інформаційні технології» спеціальності 126 –
«Інформаційні системи та технології» проваджена атестація здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня у вигляді
публічного захисту кваліфікаційної атестаційної роботи. В університеті розроблені та впроваджені такі нормативні
документи: «Положення про організацію освітнього процесу в НУК імені адмірала Макарова»
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-organizaciju-navchalnogo-procesu-NUK-2020-zi-
zminami.pdf), «Положення про випускну кваліфікаційну роботу в НУК» (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-vipusknu-kvalifikacijnu-robotu-NUK2020.pdf), «Положення про порядок
створення та організацію роботи Атестаційної комісії у НУК імені адмірала Макарова» (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-Pro-poryadok-stvorennya-ta-organizaciju-roboti-Atestacijcnoi-komisii.pdf),
«Тимчасовий порядок дистанційної роботи атестаційних комісій у НУК імені адмірала Макарова в умовах
карантину» (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Timchasovij-poryadok-distancijnoi-roboti-atestacijnih-
komisj-2020.pdf), «Порядок здійснення заходів з перевірки робіт на наявність текстових
збігів/ідентичності/схожості із використанням програмно-технічних засобів» (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Poryadok-pereirka-robit-na-plagiat.pdf). Ці документи регламентують форми атестації
здобувачів ВО, присвоєння кваліфікацій, програму, методику та порядок організації захисту кваліфікаційних робіт
бакалаврів, порядок подання апеляції здобувачем ВО, порядок перевірки кваліфікаційних робіт на наявність
запозичень та застосування заходів академічної відповідальності здобувача ВО, використання дистанційних
технологій під час захисту кваліфікаційної роботи, документальний супровід атестації здобувачів ВО, критерії
оцінювання кваліфікаційної роботи та інші організаційні питання. Усі учасники освітнього процесу мають вільний
доступ до перерахованих нормативних документів на сайті університету (https://nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-
nuk/). Зауважень у ЕГ до змісту нормативних документів університету не було. Повнотекстові електронні версії
кваліфікаційних робіт після їх захисту передаються кафедрою до електронного інституційного репозитарію НУК
(http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/). Аналіз отриманої інформації дозволив ЕГ встановити релевантність застосованих
форм і процедур атестації здобувачів ВО за ОП «Інформаційні системи та технології» та визначити відповідність цієї
ОП підкритерію 5.2.

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.

Правила проведення контрольних заходів регламентуються «Положенням про організацію освітнього процесу у
НУК імені адмірала Макарова» (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-organizaciju-
navchalnogo-procesu-NUK-2020-zi-zminami.pdf), «Положенням про порядок оцінювання знань студентів у НУК імені
адмірала Макарова» (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Polozhennya-pro-poryadok-ocinjuvannya-znan-
studentiv-u-NUK-2020.pdf), «Положенням про порядок оскарження результатів семестрового контролю в НУК імені
адмірала Макарова» (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-oskarzhennya-rezultativ-
navchannyaNUK2020.pdf). Вони є доступними для усіх учасників освітнього процесу через сайт університету
(https://nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/), чіткими та зрозумілими. Об’єктивність та неупередженість
екзаменаторів забезпечується рівними умовами для всіх здобувачів, заздалегідь оприлюдненими термінами,
єдиними критеріями оцінювання та правилами повторного проходження контрольних заходів і оскарження
результатів та застосуванням електронних засобів перевірки результатів навчання. У НУК визначено політику та
процедури врегулювання конфліктних ситуацій, що регламентується «Положенням про організацію освітнього
процесу у НУК», «Положенням про порядок оскарження результатів семестрового контролю в НУК», «Положенням
про порядок подання та розгляд звернень громадян» (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/10/Polozhennya_pro_poryadok_podannya_ta_rozglyad_zvernen_gromadyan_u_NUK.pdf),
Інструкціями з дотримання прав людини та заборони утиску та дискримінації (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/10/Instrukciya-z-dotrimannya-prav-ljudini-ta-zaboroni-utisku-ta-diskriminacii.pdf),
«Положенням про порядок проведення внутрішнього службового розслідування» (https://nuos.edu.ua/wp-
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content/uploads/2021/04/Polozhennya-Vnutrishne-sluzhbove-rozsliduvannya.pdf). Можливість здобувачів ВО пройти
анонімне анкетування щодо НПП є ще одними фактором запобігання упередженості екзаменаторів. Дистанційні
зустрічі з гарантом ОП, керівництвом факультету, НПП, здобувачами ВО та представниками студентського
самоврядування підтвердили дотримання правил проведення контрольних заходів. Здобувачі ВО продемонстрували
обізнаність з можливими варіантами вирішення конфліктів інтересів, зокрема шляхом залучення Центру
молодіжної політики НУК, юридичної та психологічної служб НУК. Випадків упередженого ставлення
екзаменаторів, конфліктних ситуацій, оскарження результатів контрольних із створенням екзаменаційних комісій
не було. Проте доцільно започаткувати практику проведення іспитів більш ніж одним екзаменатором і
застосовувати анонімність письмових екзаменаційних робіт.

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.

Політика, стандарти та процедури щодо дотримання академічної доброчесності регламентуються Кодексом
академічної доброчесності та корпоративної культури. Додатково до Кодексу розроблені та діють «Положення про
академічну доброчесність у НУК» (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-Pro-akademichnu-
dobrochesnist.pdf), «Положення про групу сприяння академічної доброчесності у НУК» (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-grupu-spriyannya-akademichnoi-dobrochesnosti-NUK-2020.pdf),
«Положення про Комісії з академічної доброчесності і університетську Комісію з етики та управління конфліктами у
НУК» (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-Komisii-z-akademichnoi-dobrochesnosti-i-
universitetsku-Komisiju-z-etiki-ta-upravlinnya-konfliktam.-NUK-2020.pdf), «Положення про запобігання та виявлення
плагіату в навчальній та НДР учасників освітнього процесу та науковців» (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-Pro-Zapobigannya-ta-viyavlennya-akademichnogo-plagiatu.pdf), «Положення
про порядок здійснення заходів із перевірки робіт на наявність текстових збігів/ідентичності/схожості із
використанням ПТЗ» (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Poryadok-pereirka-robit-na-plagiat.pdf). За
порушення академічної доброчесності НПП і здобувачі ВО можуть бути притягнені до академічної відповідальності
згідно з положеннями Кодексу. Вирішення конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до документів, що
розглядалися в підкритерії 5.3. Конфліктні ситуації з академічної доброчесності вирішуються відповідно до
«Положення про запобігання та виявлення плагіату в навчальній та НДР учасників освітнього процесу та
науковців». В Положеннях детально прописані заходи щодо попередження академічної недоброчесності в наукових
та навчально-методичних працях, порядок запобігання та виявлення академічного плагіату в кваліфікаційних і
дисертаційних роботах, в матеріалах, що подаються для опублікування у виданнях Університету, в навчальному
процесі. Для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів ВО наукова бібліотека, Центр молодіжної
політики НУК проводять семінари щодо неприпустимості академічної недоброчесності. На кафедрі ІУСТ
проводиться робота з формування індивідуальних навчальних завдань для виконання курсового проекту та
визначення тематики кваліфікаційних робіт, які орієнтовані на регіональний контент, творчій потенціал здобувачів
ВО та унеможливлюють запозичення з Інтернет джерел. Створення репозитарію кваліфікаційних випускних робіт
здобувачів вищої освіти НУК імені адмірала Макарова сприяє академічній доброчесності здобувачів ВО.
Кваліфікаційні випускні роботи, що зберігаються у репозитарії, є об’єктами авторського права та охороняються
відповідно до законодавства. Проте на сайтах кафедри та університету відсутня інформації щодо заходів для
забезпечення ефективності протидії плагіату та їх реальне здійснення.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Позитивною практикою у контексті Критерію 5 є: - наявність нормативних документів, які чітко і детально
означують порядок проведення семестрового контролю, порядок оцінювання курсової роботи (проєкту), практики,
порядок повторного проходження контрольних заходів, порядок врегулювання конфліктних ситуацій в сфері
освітнього процесу; - доступність нормативних документів для усіх учасників освітнього процесу забезпечується у
вільному доступі за посиланнями, що є на офіційному сайті університету на сторінці «Студенту»; - оприлюднення і
доведення заздалегідь до відома здобувачів ВО критеріїв оцінювання програмних результатів навчання за ОК та
правил проведення контрольних заходів; - чіткі процедури розгляду звернень здобувачів щодо оцінювання,
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, оскарження результатів контрольних заходів та їх повторного
проходження; - визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти та процедури дотримання академічної
доброчесності всіма учасниками освітнього процесу; - наявність репозитарію кваліфікаційних випускних робіт
здобувачів, що сприяє академічній доброчесності здобувачів вищої освіти, а самі роботи є об’єктами авторського
права.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.
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Слабкі сторони в контексті Критерію 5 є: 1. На момент проведення акредитаційної експертизи працюючої версії
електронного університету на базі платформи Moodle за вказаним на сайті університету посиланням
(https://nuos.edu.ua/studentu/moodle/) з контентом для дистанційного оцінювання не було. 2. Здобувачі ОП слабо
обізнані з розташуванням РПНД на сайтах ЗВО для отримання інформації про форми та критерії.3. ЕГ не отримала
підтвердження, що існує практика проведення контрольних заходів, зокрема іспитів більш ніж одним
екзаменатором, що письмові роботи студентів є анонімними, місце проведення оцінювання, умови роботи та
виконання завдань студентами, які мають особливі потреби, чітко визначені. 4.Відсутність на сайтах кафедри та
університету інформації, що розкриває заходи забезпечення ефективності протидії плагіату, їх реальне здійснення.
5. Відсутність відомостей на сайтах кафедри або університету про допустимий рівень запозичень в кваліфікаційних
роботах та курсових проєктах здобувачів ВО. Рекомендації: 1.Удосконалити сайт кафедри ІУСТ, забезпечивши
прозорий доступ здобувачів ВО до робочих програм навчальних дисциплін з формами контрольних заходів та
критеріями оцінювання. 2.Включити до сайту кафедри ІУСТ ресурси, що забезпечують вільний доступ здобувачів ВО
до навчальних матеріалів ОК, зокрема до критеріїв оцінювання результатів навчання, конспектів або презентацій
лекцій, методичних вказівок до різних видів занять тощо (поки не буде налагоджений доступ до електронного
університету на платформі Moodle). 3.Для покращення об’єктивності та неупередженості екзаменаторів в процесі
проведення контрольних заходів доцільно започаткувати практику проведення іспитів більш ніж одним
екзаменатором, застосовувати анонімність письмових екзаменаційних робіт. 4.Для сприяння академічної
доброчесності здобувачів освіти доцільно на сайті кафедри (університету) вказати допустимий рівень запозичень в
кваліфікаційних роботах та курсових проєктах здобувачів ВО та оприлюднювати механізми моніторингу
дотримання академічної доброчесності. 5.Для протидії порушенням академічної доброчесност в кваліфікаційних
роботах доцільно мати посилання на інституційний репозитарій НУК із сайта кафедри ІУСТ.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Освітньо-професійна програма “Інформаційні системи та технології” має значний рівень узгодженості за
підкритеріями 5.1 – 5.4. Наявність нормативних документів в контексті критерію 5 та виконання їх положень
забезпечує проведення контрольних заходів та виконання критеріїв оцінювання здобувачів вищої освіти, дозволяє
встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для окремого освітнього компоненту та/або
освітньої програми в цілому. Перевірка фактів щодо виконання Критерію 5 дозволило встановити, що освітня
діяльність за ОП в цілому відповідає Критерію 5, але виявлені слабкі сторони ОП, а саме відсутня працююча версія
електронного університету на базі платформи Moodle, складність доступу до робочих програм навчальних
дисциплін, відсутність інформації про допустимий рівень запозичень у кваліфікаційних роботах та курсових
проєктах, відсутність практики проведення контрольних заходів більш ніж одним екзаменатором, Зазначені
недоліки, на думку експертної групи, не є критичними, не носять системного характеру та досить просто усуваються.
Рекомендації можуть бути виконані. Тому, на думку експертної групи, за критерієм 5 ОП варта оцінки “В”.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Навчальний процес на ОП забезпечують 21 викладач, 15 з яких мають наукові ступені кандидата наук, працюють на
посаді доцента, 2 - доктори наук, професори, 4 викладача не мають наукового ступеня і працюють на посаді
старшого викладача. З 21 викладачів 5 (23.8%) викладачів мають академічну та професійну кваліфікацію, відповідну
цілям ОП, ПРН та ОК, які вони забезпечують (ОКЗ9,ОКЗ10,ОКЗ11,ОКЗ14,ОКП5, ОКП8, ОКП11, ОКП12,ОКП15,
ОКП17). Про це свідчать їх базова вища освіта, наукова діяльність та професійний досвід в галузі інформаційних
систем та технологій (ІСТ). 12 (57.1%) викладачів мають академічну кваліфікацію, відповідну ОК
(ОКЗ1,ОКЗ2,ОКЗ3,ОКЗ4, ОКЗ5,ОКЗ6,ОКЗ7,ОКЗ8,ОКЗ12,ОКЗ15, ОКП4,ОКП7,ОКП14, ОКП18, ОКП19) згідно з
даними про вищу освіту. 2 викладачі (9.5%) (доценти Гайда А,Ю., Партас В.К.), базова вища освіта яких не
відповідає спеціальності ІСТ, мають професійну кваліфікацію згідно з відомостями про досвід професійної
діяльності у сфері ІСТ, що дозволяє фахово викладати відповідні ОК (ОКП6,ОКП10,ОКП13, ОКП19). У двох (9.5%)
викладачів (доценти Михелєв І.Л., Устенко І.В.) академічна і професійна кваліфікації не відповідають спеціальності
та ОКЗ13,ОКП20. Для покращення відповідності кваліфікацій цілям ОП, ПРН та ОК викладачі підвищують
кваліфікації за спеціальністю ІСТ, отримують другу вищу освіту за профілем ОП, розробляють навчальні посібники
та методичні матеріали з ОК, які вони забезпечують. Так, доцент Устенко І.В. (ОКП20) підвищувала кваліфікацію за
програмою «Вивчення досвіду викладання профільних дисциплін галузі знань 12 «Інформаційні технології»,
розробила навчальні посібники «Мережні інформаційні технології» та «Мережне програмування» для студентів
ЗВО, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з ОКП20. Доценти Михелєв І.Л. (ОКЗ13) та Партас В.К.
(ОКП13, ОКП19), академічна кваліфікація яких не відповідає спеціальності ІСТ та ОК, які вони викладають, заочно
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навчаються в НУК за магістерськім рівнем ВО за спеціальністю 122 «Комп`ютерні науки», що забезпечить їм
набуття відповідної академічної кваліфікації. Доцент Михелєв І.Л. має навчальні посібники «Основи інформаційних
технологій», «Основи теорії алгоритмів» за профілем ОКЗ13. Доцент Партас В. К має електронний курс з ОКП13 та
наукові праці з САПР. Практичний досвід роботи в сфері ІСТ сформував у доцентів Партаса В.К. та Гайди А. Ю.
професійні кваліфікації, відповідні ОК, які вони забезпечують. Зокрема доцент Партас В.К. керував створенням
інформаційних систем для підприємств машинобудування, доцент Гайда А. Ю. працював інженером АСУП, керував
обчислювальним центром Миколаївського відділення "Укртелеком". Проте 12 викладачів не мають публікацій у
наукових виданнях, що індексуються в Scopus, Web of Science. ЕГ зазначає, що усі члени проєктної групи мають
академічну і професійну кваліфікації, відповідну цілям ОП та ПРН, наукові ступені кандидата та доктора технічних
наук. У складі проєктної групи ОП є директор ТОВ «ТЕХНОС», що забезпечує партнерство з роботодавцями.

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

Конкурсний добір викладачів здійснюється відповідно до «Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад НПП НУК та укладання з ними трудових договорів (контрактів)» (https://snu.edu.ua/wp-
content/uploads/POLOZHENNYA-pro-konkursn.vidbir-31_05_2021.pdf). Порядок регламентує принципи конкурсного
відбору (відкритості, гласності, законності, рівності прав, колегіальності прийняття рішень, незалежності,
об'єктивності та обґрунтованості рішень, неупередженого ставлення до кандидатів). П.3 Порядку визначає вимоги
до кандидатів на посади професора, доцента, старшого викладача, асистента. За ОП, що акредитується, закріплені
викладачі, що працюють на посадах професора (2 особи), доцента (15 осіб), старшого викладача (4 особи), мають
вчені звання доцента та професора, відповідають за академічною або професійною кваліфікацією цілям ОП, ПРН та
освітнім компонентам, які вони викладають. Під час конкурсного добору береться до уваги наявність відповідної
вищої освіти, наукового ступеня, вченого звання; наукова діяльність, досвід роботи, відгуки та рекомендації
академічної та освітянської спільноти, міжнародна активність викладача. Згідно з відомостями про самооцінювання
ОП і додатковими документами, наданими ЗВО на запит ЕГ (blob:https://office.naqa.gov.ua/20d57efc-b755-4039-
a5c0-1bf8ad0fa202, blob:https://office.naqa.gov.ua/122c3a88-c863-4439-8751-3448c1789a64), усі викладачі, що
забезпечують ОП, відповідають критеріям професіоналізму в галузі ІСТ, мають відповідні наукові праці та
практичний досвід, що забезпечує необхідний рівень їхнього професіоналізму. В ході інтерв’ю з керівництвом НУК
та Навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та управління проектами ЕГ пересвідчилась у дотриманні
університетом вимог до якісного складу кадрового потенціалу випускової кафедри, членів групи забезпечення ОП та
критеріїв добору. Результати анонімного опитування здобувачів ВО є важливим чинником, який враховується при
проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад. Опитування з «Моніторингу професійної відповідності
викладачів та залучення роботодавців до освітнього процесу» свідчить, що 94% респондентів задоволені
професійною кваліфікацією викладачів ОП. За інформацією, отриманою на зустрічі членів ЕГ з НПП, конкурси на
заміщення вакантних посад відбуваються прозоро, критерії відбору претендентам відомі, професійні якості
претендентів та їх відповідність цілям ОП, ПРН та ОК обговорюється на засіданнях кафедри ІУСТ, за результатами
яких кафедра складає мотивований висновок про наявний рівень професіоналізму претендентів. НПП на зустрічі
підтвердили факт своєчасного донесення керівництвом інформації про вакантні посади та оголошення конкурсного
відбору на ці посади. Одним із шляхів вирішення проблеми з дефіцитом викладачів на ОП є підготовка НПП кадрів
у НУК через аспірантуру та докторантуру. ЕГ не виявила порушення процедури конкурсного добору викладачів ОП.

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

Університет залучає роботодавців до перегляду змісту ОП та окремих ОК. З метою налагодження ефективної
співпраці між ННІКНУП та роботодавцями утворена Рада роботодавців (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/11/Polozhennya-pro-Radu-robotodavciv.pdf). Форми взаємодії ЗВО із роботодавцями та
фахівцями ІТ галузі багатогранні: ярмарки вакансій, відкриті лекції, зокрема «Сучасні технології проєктування та
розробки інтерфейсів користувача (UI/UX)»(компанія MobiDev, 2019 р.), «Opensource: чому ви маєте почати робити
свій внесок у нього» (компанія Percona, 2017 р.), «Технології розпізнавання обличчя) (компанія SnapInc, 2017 р.),
«Сучасні фреймворки веб-технологій» (компанія Postindustria, 2018 р.); спільні проєкти, зокрема «Розробка
інформаційної системи оцінювання ефективності проведення занять в ННІКНУП на основі технологій компанії
ГлобалЛоджик», (2019 р).; конкурс з програмування та розробки ПЗ від компанії Postindustria у 2019 р.; практична
підготовка здобувачів ВО відповідно до договорів з ІТ-компаніями; виконання випускних кваліфікаційних робот на
замовлення промислових підприємств та ІТ-компаній; майстер-клас кваліфікаційного рівня Senior Java Developer
від компанії Ray Sono (м. Мюнхен) з використання сервісів Amazon для створення елементів штучного інтелекту.
Зовнішні стейкхолдери беруть участь в обговоренні змісту ОП, зокрема директор ТОВ «ТЕХНОС» є членом
проєктної групи ОП. Кафедра ІУСТ здійснює прямі контакти із стейкголдерами в рамках круглих столів (2019, 2020,
2021). Представники ІТ індустрії беруть участь в роботі Атестаційної комісії із захисту кваліфікаційних робіт
відповідно до п. 2.2.1. «Положення про порядок створення та організацію роботи Атестаційної комісії у НУК»
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-Pro-poryadok-stvorennya-ta-organizaciju-roboti-
Atestacijcnoi-komisii.pdf) як голови екзаменаційних комісій. Практична підготовки здобувачів ВО здійснюється на
базах практики відповідно до «Положення про організацію та проведення практики студентів НУК»
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Polozhennya-pro-organizaciju-ta-provedennya-praktiki-studentiv-
NUK-2020.pdf). ЕГ перевірила договори з підприємствами на практичну підготовку здобувачів ВО, протоколи
засідання кафедри з оновлення змісту ОП за пропозиціями роботодавців. На дистанційній зустрічі із
стейкголдерами було підтверджено їх зацікавленість у співпраці, затребуваність випускників ОП та готовність до
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роботи з удосконалення змісту ОП та ОК. Результати опитування здобувачів ВО свідчать про доцільність участі
роботодавців в освітньому процесі в рамках проблемних лекцій та проектного практикуму. Результати опитування 8-
ми компаній роботодавців демонструють зацікавленість роботодавців в співпраці з кафедрами НУК, що здійснюють
підготовку здобувачів освіти за галуззю знань 12 Інформаційні технології. В якості напрямків співпраці 87,5%
роботодавців відмітили відкриті лекції, спільні проєкти та сприяння працевлаштуванню випускників.

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

В ході зустрічей з академічним персоналом, здобувачами вищої освіти та роботодавцями з’ясовано, що залучення
професіоналів-практиків, експертів ІТ галузі, представників роботодавців до аудиторних занять носить регулярний
характер. До аудиторних занять в рамках відкритих лекцій залучаються представники роботодавців – професіонали-
практики та експерти ІТ-галузі: Сергій Туркін, провідний розробник Web компанії Postindustria; Юрій Король,
начальник відділу мобільних розробок компанії MobiDev; Артем Єрофєєв, провідний розробник компанії Snap Inc.;
Сергій Артьоменко, директор групи компаній АртСофт; Максим Артьоменко, директор компанії АртПорт; Роман
Новіков, Director of Platform Engineering компанії Percona; Катерина Книрік, провідний розробник (Team Lead)
компанії Windmill Smart Solutions. Деякі викладачі, які забезпечують ОП, мають багаторічний практичний досвід у
сфері інформаційних систем і технологій і суміщають навчальну роботу в НУК з виробничою діяльність в ІТ-
компанії. Наприклад, доцент Партас В.К. є співзасновником ТОВ "Технос", виконує обов’язки керівника науково-
дослідницьких робіт та проектування програмного забезпечення, працює над розробкою програмного забезпечення
з проектування та автоматизованого розкрою, впроваджує результати своє діяльності в навчальний процес за ОП.
Доцент Беркунський Є. Ю. має досвід практичної роботи як Java-розробник та консультант з Code Review в компанії
TemplateMonster. Доцент Ажищев В. Ф. є головним конструктором ВАТ НДІ «Центр» і займається розробкою систем
комплексної автоматизації управління виробництв та систем інформаційної підтримки виробів на підприємствах
суднобудівної галузі. Отже, самі викладачі є представниками ІТ-галузі, які успішно поєднують викладацьку,
дослідницьку та практичну діяльність. Результати анонімного опитування здобувачів ВО свідчать, що 73% з них
отримували відомості про майбутні аудиторні заняття, які проводитимуть представники провідних ІТ-компаній, із
сайту кафедри ІУСТ, 49% здобувачів ВО ‒ із сторінки кафедри в соціальних мережах. 100% здобувачів ВО брали
участь у відкритих проблемних лекціях. 94% здобувачів ВО вважають за доцільне залучати представників ІТ-
компаній до навчального процесу. Здобувачі ВО на зустрічі з ЕГ схвально оцінили залучення професіоналів-
практиків, експертів галузі до освітнього процесу, відзначили можливість бути інформованими про вимоги ринку
праці та пріоритетні напрями для вдосконалення набутих навичок. Результати опитування роботодавців свідчать
про 100% доцільність співпраці з кафедрами НУК, ЕГ перевірила наявність угод з ІТ компаніями щодо залучення
роботодавців до реалізації освітнього процесу.

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

У НУК створений Навчально-науковий центр післядипломної освіти для організації курсів підвищення кваліфікації
НПП, діє «Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників у НУК»
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-pidvishhennya-kvalifikacii-ta-stazhuvannya-
NPP.pdf). П. 2.2 Положення передбачає навчання за програмами підвищення кваліфікації, які реалізує НУК та інші
ЗВО чи заклади післядипломної освіти; стажування за фахом на підприємствах, в організаціях, ЗВО чи наукових
установах в Україні та за кордоном; навчання в аспірантурі (докторантурі). Наукова бібліотека НУК
(http://lib.nuos.edu.ua/) пропонує студентам, викладачам і співробітникам університету консультації, тренінги та
семінари за багатьма напрямами, зокрема серія вебінарів «Clarivate науковцям» для удосконалення навичок роботи
з науковою літературою, семінари з питань користування базами даних та пошуковими системами, з публікаційної
активності, визначення наукометричних показників. В НУК організовано доступ до основних наукометричних баз
даних, що полегшує роботу викладачів, аспірантів і магістрів над науковими статтями. Міжнародний відділ НУК
(https://www.nuos-international.com.ua/) здійснює підбір, організацію та супровід участі викладачів у міжнародних
програмах. Відповідно до «Положення про навчання студентів та стажування (наукове стажування) аспірантів,
докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників НУК у провідних вищих навчальних закладах та
наукових установах за кордоном» (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Stazhuvannya-ta-navchannya-za-
kordonom.pdf) визначаються вимоги до претендентів на навчання та стажування у провідних ЗВО та за кордоном,
умови та процедури оформлення та проходження стажування. Додаткові документи, надані ЗВО на запит ЕГ,
підтверджують, що 15 викладачів ОП протягом останніх 5 років проходили підвищення кваліфікації або стажування
в університетах України та за кордоном, зокрема Гайдаєнко О.В. (Польща, WSL), Приходько К.С. (Польща, WSL ),
Дмитрук І.М. (Польща, WSZA), Книрік Н.Р. (КНР, ZIMC), 2 викладачі (Беркунський Є.Ю., Смикодуб Т.Г.) вступили
до аспірантури, що прирівнюється до підвищення кваліфікацій, 2 викладачі (Михелєв І.Л., Партас В.К.) навчаються
в магістратурі за програмою другої вищої освіти. Проте окремі викладачі (Устенко І.В., Гайдаєнко О.В.) проходили
підвищення кваліфікацій не за профілем спеціальності та ОК. На зустрічі з НПП експертна група переконалася, що
в НУК побудована система сприяння професійному розвитку НПП, що у кінцевому результаті має позитивний вплив
на якість викладання ОК. Інформація про підвищення кваліфікацій викладачів стисло висвітлюється на сайті
кафедри ІУСТ (http://iust.nuos.edu.ua/index.php/home/vikladachi). Доцільно доповнити інформацію про викладачів
переліком наукових праць, описом практичного досвіду роботи в ІТ індустрії, участі в олімпіадах та результатами
керівництв студентськими науковими проєктами.
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6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Для сприяння підвищенню професійної майстерності професорсько-викладацького складу щорічно проводиться
конкурс «За вищі професійні та суспільні досягнення у поточному році» відповідно до «Положення про конкурс на
кращого викладача, співробітника НУК» (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-konkurs-
na-krashhogo-vikladacha-spivrobitnikaNUK.pdf). Положення визначає 11 номінацій і регламентує процедуру
проведення конкурсу, але, на жаль, не прописані критерії визначення переможців конкурсу. НУК стимулює розвиток
викладацької майстерності через систему заохочень за досягнення у фаховій сфері, зокрема за рішенням Вченої
ради НУК викладач представляється до нагородження Державними нагородами України, Державними преміями
України, заохочувальними відзнаками МОНУ, відомчими заохочувальними відзнаками тощо; за рішенням Вченої
ради НУК викладачу присвоюється вчене звання професора, доцента та старшого дослідника з подачею
відповідного рішення на затвердження до атестаційної колегії МОНУ; за рішенням Вченої ради НУК викладачу
присвоюється звання «Доцент НУК», «Професор НУК», «Почесний Професор НУК». Система заохочень передбачає
надбавки, доплати, матеріальну допомогу, премії та інші грошові винагороди у відповідності до Колективного
договору НУК на 2019-2021 рр (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/Koldogovor-2019-2020.pdf) та
Статуту НУК (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Statut-2016-so-skanami-stranic.pdf). З метою
підвищення публікаційної активності співробітників НУК впроваджено Тимчасове положення про підтримку
перспективних навчально-наукових співробітників НУК (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/10/Timchasove-polozhennya-pro-pidtrimku-perspektivnih-navchalno-naukovih-spivrobitnikiv-
NUK.pdf). Відомості про заохочення заносяться до трудової книжки НПП. Актуальним є придбання найбільш
заслуженим НПП житла за рахунок НУК, надання жилих приміщень або місць у гуртожитках. Згідно з довідкою
«Премії та грамоти» від відділа кадрів НУК (blob:https://office.naqa.gov.ua/e08cf229-271e-4a0b-8556-9e3008950023)
15 НПП, що забезпечують ОК, мають такі відзнаки: почесна грамота та подяка обласної ради, персональна надбавка,
почесна грамота міського голови, грамота департаменту освіти і науки облдержадміністрації, подяка МОНУ,
почесна грамота та відзнака ректора, нагрудний знак, почесне звання. Отже, в університеті створені умови, що
стимулюють розвиток викладацької майстерності, заохочують НПП до творчої сумлінної праці.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Позитивними практиками ЗВО у контексті Критерію 6 є: 1. Якісний кадровий склад НПП забезпечує досягнення
цілей ОП та ПРН завдяки відповідності академічної та/або професійної кваліфікації викладачів ОК. 2. Добір
викладачів відповідає чинним ліцензійним вимогам, потребам ОП, корелюються з вимогами роботодавців, враховує
професіоналізм викладачів для успішної реалізації ОП. 3.Процедура конкурсного добору викладачів є прозорою і
базується на відповідності академічної та професійної кваліфікації НПП освітнім компонентам. 4. З метою
налагодження ефективної співпраці між ННІКНУП та роботодавцями утворена Рада роботодавців, до складу якої
входять керівники (заступники керівників) чи представники органів державної виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств та інших установ, організацій та ІТ-компаній. 5. До навчального процесу
періодично залучаються провідні фахівці ІТ-галузі, які проводять майстер класи, виступають з відкритими лекціями,
беруть участь в обговорені ОП, в роботі атестаційних комісій, в організації практики. 6. ЗВО має власну систему
заохочень за досягнення викладачів у фаховій сфері. Виявлено низку традиційних заходів мотивації кадрового
складу як матеріального, так і морального характеру.

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

Слабками сторонами у контексті Критерію 6, на думку ЕГ, можуть вважатися: 1. Недостатня публікаційна активність
НПП, що забезпечують ОП, у наукових виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus, Web of science. 2.
Окремі викладачі проходили підвищення кваліфікацій не за профілем спеціальності та тематикою дисциплін, які
вони викладають. 3. ЕГ не побачила нормативних документів та застосування на практиці визначення рейтингів
НПП. 4. Обмежена інформація про НПП на сайті кафедри ІУСТ, відсутні посилання на їх профілі у Google Scholar,
ORCID, Scopus. Рекомендації: 1. Підвищити публікаційну активність НПП у наукових виданнях, що індексуються у
наукометричних базах Scopus, Web of science. 2. Підвищення кваліфікації здійснювати за програмами, які
корелюються зі спеціальністю 126 та ОК, за які викладачі відповідають. 3. Проводити роботу з визначення
професійних потреб викладачів та шляхів їх забезпечення з урахуванням цінності впровадження в сучасний
навчальний процес інноваційних технологій викладання (наприклад, гейміфікації, EduScrum тощо). 4.
Формалізувати та автоматизувати процес визначення рейтингів викладачів. 5. Доповнити інформацію про
досягнення викладачів на сайті кафедри ІУСТ переліком наукових праць, посиланнями на профілі НПП у Google
Scholar, ORCID, Scopus, описом практичного досвіду роботи в ІТ індустрії, участі викладачів в організації олімпіад, в
конкурсах студентських наукових проєктів, керівниками яких вони були.

Сторінка 20



Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Усі вимоги підкритеріїв 6.1 - 6.6 виконуються. Експертна група констатує, що відповідність професійно-
кваліфікаційного рівня викладачів робочої групи забезпечення спеціальності 126 та ОПП чинним ліцензійним
вимогам достатня. У цілому викладачі мають відповідну базову вищу освіту та відповідний науковий ступінь,
достатню кількість пунктів науково-педагогічної активності (згідно з Постановою КМУ від 24 березня 2021 р. №
365). У НУК діє система мотивації персоналу, що включає преміювання, нагородження та відзнаки. Але при цьому
засоби досягнення зазначених цілей є традиційними. На жаль, прикладів інноваційності або унікальності
стимулювання викладацької майстерності ЕГ встановити не вдалося. Зазначені недоліки та зауваження не носять
системного або критичного характеру. Рекомендації можуть бути виконані. Отже, на думку експертної групи, за
критерієм 6 ОП відповідає рівню “В”.

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.

Фінансові та матеріально-технічні ресурси ЗВО дозволяють досягти поставлених ОП цілей та завдань, а також ПРН.
ЗВО бере активну участь у грантових програмах, що стосуються матеріального забезпечення, про що ЕГ могла
пересвідчитися під час зустрічей, зокрема в НУК діє проєктний офіс, що займається грантовою діяльністю. Під час
зустрічі із адміністрацією перший проректор відзначив, що планується підписання договору про співпрацю з
американсько-канадськими представниками, що проводять перемовини з фірмою Dell щодо поставки
комп'ютерного обладнання. До покращення МТЗ у ЗВО також долучається асоціація випускників НУК. На ОП
широко використовується комп'ютерне обладнання із ПЗ переважно від компанії JetBrains, для чого кафедра має
свій сервер ліцензій. Під час відеоогляду матеріально-технічної бази експертна група пересвідчилася у тому, що
аудиторії відремонтовані, мають сучасні меблі, оснащені дошками для крейди чи маркерів, приміщення ЗВО мають
пластикові вікна та оснащені персональними комп'ютерами та мультимедійним обладнанням: два стаціонарних
(підвісних) проектори із екранами та два переносних, проте сучасного інтерактивного обладнання (наприклад,
інтерактивних дошок) немає. Для забезпечення освітнього процесу також є демонстраційні матеріали, як-от:
інформаційні стенди, деталі та блоки комп'ютерів тощо. Реальне доцільне використання матеріального
забезпечення та мультимедійного обладнання контролюється внутрішньою системою забезпечення якості ЗВО
(зокрема, диспетчерською службою навчального відділу). На всій території НУК є вільний доступ до Wi-Fi, а також
покриття мережею Інтернет у гуртожитках, що здійснюється на безоплатній основі. Для транспортування між
поверхами у ЗВО працюють чотири ліфти. На кафедрі є методичний кабінет, в якому працюють лаборанти та
завідувач кабінетом, в ньому міститься невелика за обсягом бібліотека із методичною літературою, якою можуть
користуватися здобувачі ВО та викладачі. Кафедра має викладацьку та кабінет із встановленими комп'ютерними
станціями, в якому можуть працювати викладачі. У ЗВО діє "Наукова бібліотека НУК", в якій працюють більше 40
осіб. Книжковий фонд бібліотеки - більше 930000 примірників, з них наукові видання - понад 97000, навчальні -
понад 532000. Наукова бібліотека має класичні та електронний читальні зали з доступом до мережі Інтернет, де для
учасників освітнього процесу забезпечено вільний доступ до міжнародних наукометричних баз, зокрема Scopus, Web
of Science та ScienceDirect, за допомогою щодо пошуку необхідних інформаційних ресурсів учасники освітнього
процесу можуть звертатися до працівників бібліотеки. Наукова бібліотека також надає послуги цифрової освіти в
рамках проєкту "Хаб цифрової освіти". НУК має 2 гуртожитки, 3 кафе, 3 буфети, 2 бази відпочинку на
чорноморському узбережжі, фізкультурно-оздоровчий корпус, яхт-клуб та водну станцію. ЕГ констатує, що ЗВО дбає
про достатнє забезпечення та оновлення матеріально-технічної бази як в цілому, так і освітньої програми, що
акредитується.

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.

На зустрічах з фокус-групами (НПП, здобувачі вищої освіти, сервісні підрозділи) та під час огляду матеріально-
технічної бази закладу експертна група пересвідчилась, що доступ до інфраструктури ЗВО та інформаційних
ресурсів в межах ОП в навчальний та позанавчальний час здійснюється безоплатно. Здобувачі та викладачі мають
можливість безкоштовно користуватися комп'ютерами та ліцензійним програмним забезпеченням, а також
ресурсами наукової бібліотеки, що безоплатно надає консультацію та допомагає у пошуку необхідних
інформаційних ресурсів, в тому числі і у міжнародних повнотекстових наукометричних базах, як-от Scopus та Web of
Science (https://bit.ly/3fkLm3n), доступ до яких також є безоплатним для всіх учасників освітнього процесу. Про
безперешкодну доступність вказаних ресурсів можна також зробити висновок і з аналізу веб-сайту закладу: на веб-
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сайті наукова бібліотека НУК розмістила детальну інформацію щодо віддаленого доступу до електронних ресурсів
(https://nuos.edu.ua/viddalenij-dostup-do-elektronnih-resursiv-i-naukovih-bd/). Мультимедійне та комп'ютерне
обладнання знаходиться у відкритому доступі та використовується без будь-якої плати під час освітнього процесу,
що було підтверджено на зустрічах із усіма фокус-групами, яких це стосується. Здобувачі підтвердили, що
користувалися спортивним майданчиком ЗВО безкоштовно та без ліміту часу як в навчальний (на заняттях з
дисципліни "Фізична культура"), так і в позанавчальний час. Для всіх бажаючих на базі наукової бібліотеки також
діє "Хаб цифрової освіти", де працівники бібліотеки надають безкоштовні консультації з питань підвищення
цифрової грамотності. На території ЗВО та гуртожитків наявні зони вільного доступу до мережі Wі-Fi та повне
покриття мережею Інтернет.

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.

ЗВО продемонстрував достатній рівень безпеки освітнього середовища. Під час інтерв'ю із сервісними підрозділами
експертною групою встановлено, що питаннями забезпечення безпеки освітнього середовища та умов охорони праці
займаються служби технічної підтримки корпусу, а скарги щодо порушення освітлювального режиму приймає
навчальний відділ та передає службову записку відповідним службам ЗВО. Також у НУК функціонує окрема служба
з охорони праці. Керівник відділу методичного забезпечення та моніторингу якості навчання навчального відділу
підтвердив, що моніторинг безпечності освітнього середовища, освітлювального та теплового режиму у навчальних
аудиторіях здійснюється постійно. Під час проведення експертизи ЕГ пересвідчилася, що опалення проводилося в
повному обсязі, в аудиторіях тепло та світло, що підтвердили всі учасники освітнього процесу та представники
закладу, що знаходилися на робочих місцях безпосередньо у ЗВО, практика вимушених канікул для здобувачів у
холодну пору року через нестачу ресурсів для опалення у ЗВО відсутня. Також, на початку семестру проводиться
інструктаж з пожежної безпеки, охорони праці, що контролюється відділом кадрів. У корпусі наявні 4 ліфти, які
призначені, в тому числі, для осіб з особливими потребами. Також, встановлений безпечний пандус та є можливість
виклику працівника для допомоги. ЗВО дбає про психічне здоров'я здобувачів вищої освіти, з цією метою діє кабінет
"Психологічної служби НУК" (https://nuos.edu.ua/pro-universitet/struktura/navchalno-naukovij-gumanitarnij-
institut/psihologichna-sluzhba/), що приймає відвідувачів безкоштовно. Зі слів керівника служби, здобувачі
звертаються до цього кабінету із особистими питаннями, що не стосуються умов, створених цим ЗВО. Є можливість
анонімного звернення до психологічної служби із метою отримання допомоги, для цього створена анкета
звернення, що опублікована на веб-сайті (https://bit.ly/3zXnDjv). Той факт, що здобувачі, що вже зверталися до
служби продовжують звертатися з іншими питаннями, свідчить про ефективність роботи служби. На базі
університету діють 2 гуртожики (https://nuos.edu.ua/studentu/gurtozhitki/) із повним покриттям мережею Інтернет,
а здобувачі, що проживали у гуртожитку під час інтерв'ю підтвердили свою можливість зайти до нього цілодобово.
Здобувачі підтвердили свою задоволеність умовами, створених у ЗВО для навчання та особистого розвитку, проте
опитування здобувачів з питань матеріально-технічного забезпечення ОП не проводяться.

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

У ЗВО є офіційний веб-сайт (https://nuos.edu.ua/), на якому для учасників освітнього процесу та стейкхолдерів
розміщено інформацію про структуру НУК, його нормативні документи, інші ресурси, а також є форма зворотнього
зв'язку. Під час експертизи також встановлено наявність веб-сайту кафедри (http://iust.nuos.edu.ua/). ЗВО має
телеграм-канал (https://t.me/voiceNUOS), який активно ведеться і у якому розміщується актуальна інформація для
здобувачів вищої освіти. Наукова бібліотека також має веб-сайт, що активно оновлюється (http://lib.nuos.edu.ua/). У
ЗВО впроваджено електронний репозитарій (http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/) Здобувачі також неодноразово вказали
на кураторів академічних груп як на основний канал зв'язку із закладом з усіх питань, що свідчить про потужний,
проте, можливо, дещо перевантажений інститут кураторства у ЗВО. Наукова бібліотека НУК за запитом може
безоплатно сформувати перелік літератури за спеціальністю, враховуючи інтереси здобувачів та їх персональні
потреби. Для здобувачів щорічно проводяться опитування (з питань задоволеності ОП, академічної доброчесності,
освітньої, організаційної, інформаційної та консультативної підтримки та з питань навчання та викладання за ОП),
анкета та результати опитувань стосовно саме цього підкритерію надані гарантом ОП в рамках запиту документів
(Відповідь №6 на запит), також опитування періодично проводяться студентським самоврядуванням. До процесів
надання інформаційної підтримки долучається студентське самоврядування, що проводить базове ознайомлення із
ЗВО для першокурсників. Центр молодіжної політики НУК співпрацює із органами студентського самоврядування з
питань надання матеріальної допомоги; у ЗВО діє профспілкова організація студентів, що надає матеріальну
допомогу малозабезпеченим здобувачам, а також у випадку захворювання. Також у ЗВО діє механізм ректорської
матеріальної допомоги. На ОП з числа здобувачів немає отримувачів соціальної підтримки. З огляду на факти,
отримані під час зустрічей з гарантом, НПП та здобувачами експертна група зробила висновок, що ЗВО не має
визначених однозначно системних чи традиційних засобів для проведення дистанційного навчання (ДН). Викладачі
самостійно обирають спосіб забезпечення ДН, що відрізняється у різних дисциплінах: із використанням систем
відеозв'язку Zoom, Google Meet, Discord чи Skype, системи Google Classroom, деякі викладачі мають власні сайти чи
використовують для організації ДН Github. Це змушує здобувачів використовувати багато різних платформ у
навчальному процесі. На інтерв'ю зі здобувачами опитувані підтвердили достатній рівень організації та наявних
інструментів освітньої, організаційної інформаційної та консультативної підтримки. На веб-сайті кафедри є
сторінка із викладацьким складом (https://bit.ly/3nrADbM), проте ця сторінка містить лише інформацію про посаду
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та науковий ступінь, немає кола наукових та викладацьких інтересів, а також посилань на ідентифікатори науковця
(наприклад Google Scholar, Scopus).

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

ЕГ вважає, що у ЗВО повністю враховано інтереси осіб з особливими потребами. Під час огляду матеріально-
технічної бази ЕГ пересвідчилась у наявності у корпусі ЗВО ліфтів, із можливістю перевезення маломобільних осіб у
візках чи з дитячими візками, на входах до корпусу облаштовано безпечні пандуси. Особам з особливими потребами
надається доступ до всіх тих самих ресурсів, що і для інших осіб. Призначено осіб, що є черговими по корпусах, а їх
контакти оприлюднено у відкритому доступі на веб-сайті НУК (https://nuos.edu.ua/studentu/zabezpechennya-
inkljuzivnosti-osviti/). Є можливість виклику працівника для допомоги та супроводу, а також розроблено положення,
що стосується таких осіб, зокрема про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами та
порядку супроводу осіб з особливими потребами (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-
Inkljuzivne-navchannya-NUK_2020.pdf). Під час інтерв'ювання сервісних підрозділів представник центру молодіжної
політики НУК підтвердила, що здобувачам із особливими потребами у ЗВО надається державна соціальна стипендія
незалежно від результатів складання сесії, а також такі особи можуть звернутися із заявами на матеріальну
допомогу один раз на семестр. Керівник психологічної служби повідомила, що службою ведеться активна
просвітницька робота, що присвячена особам з інвалідністю: проводяться вебінари з інклюзії стосовно толерантного
відношення до людей з певними вадами. Показовим є те, що у ЗВО навчаються 9 осіб з особливими потребами, що
свідчить про те, що ЗВО приділяє увагу цьому питанню, хоча й на ОП такі особи освіту не здобувають.

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.

Запобігання дискримінації, нерівності та корупції регламентовано положеннями
(https://nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/), та реалізовано через інститут кураторства та підрозділи
університету. У ЗВО діє Комітет з попередження і боротьби із сексуальними домаганнями. У ЗВО діє уповноважена
особа з питань запобігання та виявлення корупції в НУК (https://nuos.edu.ua/diyalnist/antikorupcijna-diyalnist/). На
зустрічі із студентським самоврядуванням підтверджено наявність у ЗВО "скриньок довіри", в яких учасники
освітнього процесу мають можливість анонімно залишити повідомлення про конфліктну ситуацію через електронну
чи фізичну "скриньку довіри" (https://bit.ly/3FwpRao). На веб-сайті НУК створено відповідну сторінку
(https://nuos.edu.ua/diyalnist/antikorupcijna-diyalnist/) уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення
корупції із наявною контактною інформацією. Під час зустрічі здобувачі підтвердили свою поінформованість про
деякі наявні у ЗВО засоби звернення до адміністрації закладу та органів студентського самоврядування через
написання заяв на ім'я завідувача кафедри чи директора інституту, звернення до кураторів, а також про анонімні
шляхи повідомлення про конфліктну ситуацію. Здобувачі володіють деякою інформацією про відповідні підрозділи
НУК, що займаються питаннями вирішення конфліктних ситуацій. Студентське самоврядування підтвердило
наявність у ЗВО інструментів для запобігання та протидії конфліктам. На ОП не було конфліктних ситуацій (що
підтверджується інформацією, що була отримана під час зустрічей із фокус-групами та результатами опитувань),
проте у ЗВО такі випадки були і студентське самоврядування вирішувало такі конфлікти шляхом проведення бесід із
викладачами, донесенням інформації до адміністрації ЗВО.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

НУК ім. Адмірала Макарова та, зокрема кафедру інформаційних управляючих систем та технологій було обрано для
проведення чвертьфіналу Міжнародної студентської олімпіади ACM-ICPC для південних областей України (Наказ
МОНу № 307 від 30.03.2018р. "Про проведення ВСО з програмування"), що свідчить про достатній рівень
матеріальних ресурсів у ЗВО. Активна участь у грантових програмах, що пов’язані з обладнанням, дає реальні
результати, як-от: ліцензійне програмне забезпечення, поставка комп’ютерного обладнання тощо. Варта уваги
активна залученість наукової бібліотеки НУК до освітнього та наукового процесу у ЗВО, зокрема проведення нею
активної просвітницької, консультаційної та популяризаційної роботи із учасниками освітнього процесу. У ЗВО на
всіх рівнях забезпечено гідне ставлення до осіб із особливими потребами, психологічною службою НУК проводиться
активна просвітницька робота щодо толерантного ставлення до таких осіб з метою забезпечення дружнього для них
середовища, вільного від дискримінації.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 7.
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ЕГ встановлено, що опитування з питань матеріально-технічного забезпечення на ОП не проводяться.
Рекомендовано поширити існуючі опитування питаннями про задоволеність здобувачів матеріально-технічною
базою, створеною у ЗВО. Слід розглянути можливість розширення матеріально-технічної бази на ОП більш
різноманітним обладнанням, наприклад інтерактивними дошками, фліпчартами тощо з метою впровадження нових
сучасних форм та методів навчання, в тому числі і з урахуванням рекомендацій, що будуть надані в результаті
проведеного опитування з питань МТЗ. ЕГ радить доповнити сторінку із професорсько-викладацьким складом
більш детальною інформацією про викладачів: додати коло наукових та викладацьких інтересів, посилання на
публічні профілі (наприклад, Google Scholar) тощо. Така інформація може знадобитися здобувачам під час вибору
керівника кваліфікаційної роботи чи під час побудови індивідуальної освітньої траєкторії, а інформацію про це
здобувачі зараз мають можливість отримати лише особисто на кафедрі чи в процесі навчання. ЕГ рекомендує
систематизувати інструменти організації дистанційного навчання, щоб враховувати інтереси всіх учасників
освітнього процесу, зокрема щоб організаційні, навчальні та методичні матеріали за навчальними дисциплінами на
ОП були розташовані у єдиній системі в одному місці, а здобувачеві не доводилось б запам'ятовувати та
користуватися великою кількістю різних платформ для кожної дисципліни. Рекомендовано поширити
поінформованість здобувачів стосовно структури закладу, його підрозділів та функцій цих підрозділів, прав
здобувачів, конкретних процедур ЗВО з питань вирішення конфліктних ситуацій, адже через незнання деяких
процедур та функцій підрозділів здобувачі можуть не реалізовувати повною мірою свої права чи не користуватися
послугами підрозділів, що забезпечені та створені у ЗВО. Також це допомогло б розвантажити кураторів
академічних груп.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Закладом вищої освіти продемонстровано повну відповідність критерію. НУК забезпечує достатню якість освітнього
та матеріального середовища. Продемонстровано достатню кількість літератури для задоволення потреб учасників
освітнього процесу. Наявна кількість обладнання сприяє досягненню цілей ОП та забезпечує її освітні компоненти.
Існуюча структура НУК забезпечує безпечне та інклюзивне середовище, що задовольняє потреби всіх учасників
освітнього процесу та сприяє їх всебічному розвитку. Закладом вищої освіти надається достатня інформаційна та
освітня підтримка. Виявлені недоліки мають рекомендаційний характер та не є суттєвими для відповідності
критерію.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

У ЗВО наявні чіткі процедури, що регулюють повний життєвий цикл ОП, зокрема її розроблення, затвердження,
впровадження та оновлення і яких систематично дотримуються. В університеті питання формування, затвердження
та оновлення освітніх програм регламентують відповідні положення (https://bit.ly/3ntMQwP та
https://bit.ly/3tsiHld). Розробкою нової освітньої програми займається гарант ОП та робоча група, що утворюється
відповідно до Ліцензійних умов. Проєкт ОП виноситься на розгляд кафедри та Інституту (факультету), а також на
громадське обговорення зі стейкхолдерами з метою отримання листів погодження та підтримки, рецензій та
пропозицій, після чого ОП погоджується з навчальним відділом ЗВО, розглядається Навчально-методичною радою
із подальшим затвердженням Вченою радою НУК, після чого відбувається введення ОП в дію наказом ректора НУК
та реєстрація в ЄДЕБО. Відповідно до вищевказаного положення, а також за інформацією, отриманою під час
зустрічей із гарантом та сервісними підрозділами, моніторинг ОП здійснюється щорічно, а відповідальним за цей
процес у ЗВО є гарант ОП. Моніторинг здійснюється шляхом опитування зацікавлених сторін, аналізу результатів
оцінювання знань студентів, порівняння ОП, що переглядається, із ОП суміжних спеціальностей цього та інших
ЗВО. На підставі виявлених недоліків здійснюється оновлення ОП. За інформацією, отриманою від гаранта ОП, у
2018 році до ОП додано дисципліну "Моделювання систем" за рекомендацією роботодавців щодо вивчення сучасних
систем імітаційного моделювання. У 2019 році зміни в ОП обумовлені затвердженням Стандарту МОН. У 2020 році
за порадою роботодавців Миколаївщини прийнято рішення щодо вивчення систем управління підприємством BAS
ERP, відповідний модуль введено до освітньої компоненти "Проектування інформаційних систем". За інформацією,
наданою гарантом, останній перегляд ОП здійснювався у 2021 році. В рамках цього перегляду були враховані
зауваження НА до ОП "Системний аналіз", що реалізується на тій самій кафедрі, розширено перелік дисциплін, що
забезпечують набуття здобувачами soft skills, а також враховані пропозиції здобувачів щодо запровадження нових
дисциплін. Повна інформація щодо внесених до ОП змін разом із підтверджуючими документами була надана
гарантом в рамках запиту документів та додається до акредитаційної справи (Відповідь №7 на запит).
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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.

Здобувачі беруть участь у щорічних опитуваннях: з моніторингу механізмів освітньої, організаційної, інформаційної
та консультативної підтримки; моніторингу навчання і викладання за ОП; моніторингу дотримання принципів
академічної доброчесності; професійної відповідності викладачів та залучення роботодавців до освітнього процесу.
Зі слів керівника відділу методичного забезпечення та моніторингу якості навчання навчального відділу НУК,
анкети опитувань складалися здобувачами, а навчальним центром НУК здійснювався моніторинг з метою
затвердження переліку саме тих питань, на які здобувачі могли б легко відповісти, та що б повністю відображували
ситуацію за ОП. Опитування здобувачів відбувається дистанційно із застосуванням Google Forms. Результати
опитувань, зі слів здобувачів, оголошуються на кураторських годинах та на поточних заняттях, проте відсутня
практика публікації результатів опитувань на веб-сайті ЗВО, хоча й на веб-сайті ЗВО передбачено окрему сторінку,
на якій є потенціальна можливість розміщувати подібну інформацію, проте вона порожня
(https://nuos.edu.ua/diyalnist/sistema-upravlinnya-yakistju-nuk-diyaln/stejkholderi/anketuvannya/). За результатами
залучення здобувачів до роботи над ОП у 2021 році було враховано деякі їх пропозиції, зокрема щодо вивчення
технологій IoT (шляхом введення навчальної дисципліни "Технології WEB та IoT"), а також було залучено
здобувачів з інших освітніх рівнів (детальна інформація міститься у відповіді №7 на запит документів). Залученість
здобувачів до процесів моніторингу ОП підтверджена на зустрічі із відповідною фокус-групою. На зустрічі із
студентським самоврядуванням ЕГ отримала підтвердження, що серед активу студентського самоврядування є
здобувачі за ОП, що акредитується. Органи студентського самоврядування є членами Вченої ради університету, що
затверджує ОП. Студентська рада два рази на семестр проводить опитування здобувачів з питань задоволеності ОП
та діяльністю за нею. Студентська рада періодично слідкує за успішністю академічних груп і відстежує динаміки
середнього балу групи, що також надає певну інформацію про якість викладання і навчання за ОП. ЕГ встановлено,
що здобувачі не входять до складу робочої групи ОП, хоча така їх можливість й передбачена пунктом 3.4 Положення
"Про формування, затвердження та оновлення освітніх програм у Національному університеті кораблебудування
імені адмірала Макарова" (https://bit.ly/3FwhJqF).

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 констатує, що у ЗВО в цілому та на ОП зокрема існує стала практика конструктивної співпраці із роботодавцями.
На зустрічі із фокус-групами були присутні та активно долучалися до процесу інтерв'ювання представники
компаній: ТОВ "АртСофт", (директор якої є головою Ради роботодавців), ТОВ "АртПрот", КП "Міський
інформаційно-обчислювальний центр", ТОВ "НВП ЛІК", UKRTECH.INFO, Globallogic, GeeksForLess Inc., DATAART
SOLUTION, INC, група компаній Агроф'южн, ТОВ "Технос", Департамент розробки ПЗ АТ КБ ПриватБанк (м.
Миколаїв). Усі присутні підтвердили свою зацікавленість у якісній підготовці випускників за цією ОП, наголосили
на високому рівні теоретичної та практичної підготовки фахівців IT-галузі саме у НУК серед усіх ЗВО Миколаївської
області, а також відмітили високопрофесійний викладацький склад ЗВО. НУК і кафедра ІУСТ здійснюють діяльність
з підписання двосторонніх договорів про співробітництво з роботодавцями, про що повідомили власне роботодавці,
а відповідні договори були надані гарантом за запитом. ЕГ вважає за потрібне зазначити, що НУК активно залучає
до внутрішніх процесів забезпечення якості та впровадження діяльності за ОП роботодавців, що є випускниками
цього ж ЗВО, а також запрошені роботодавці неодноразово наголошували, що серед їх найманих працівників є
багато випускників НУК. Під час інтерв'ю роботодавці одноголосно вказали на тісну та тривалу комунікацію із
адміністрацією закладу, викладачами та гарантом стосовно освітньої програми та впровадження освітньої діяльності
за нею, постійну готовність до діалогу зі сторони ЗВО, підтвердили факт надання рекомендацій, здебільшого усних,
що систематично розглядаються та враховуються зі сторони закладу. Зовнішні стейкхолдери вказали на те, що під
час проєктування ОП, вони отримували запити зі сторони кафедри щодо думки роботодавців стосовно навичок та
вимог до випускників ОП, щоб вони мали можливість працевлаштування та кар'єрного зростання (питання
стосувались необхідних та актуальних мов програмування та фреймворків); думки роботодавців були враховані.
Обґрунтованість пропозицій також перевіряється роботодавцями під час проходження здобувачами практики на їх
підприємствах, де роботодавці оцінюють теоретичні знання та вміння їх застосування на практиці, а за
результатами такого оцінювання також надають рекомендації закладу. Роботодавці долучаються до "ярмарок
вакансій" та аудиторних занять, що було підтверджено на зустрічах і з іншими фокус-групами. ЕГ також встановила,
що НПП кафедри активно звертається до роботодавців за підвищенням кваліфікації. Серед проблемних сторін
роботодавці вказали на надмірну бюрократію у взаємодії із ЗВО, а також роботодавці хотіли б звернути увагу ЗВО на
недостатній рівень володіння випускниками іноземною мовою та навичками soft skills (зокрема самопрезентації,
комунікації з клієнтами, "гнучкості" до різних умов тощо), та посилення навичок управління проєктами та
організації роботи, оскільки такі знання та вміння сприятимуть успіху майбутнього фахівця.

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

Оскільки ОП за цією спеціальністю у ЗВО нова та впроваджується з 2018 року, випускників за цією програмою ще
не було. Проте, під час проведення акредитаційної експертизи встановлено наявність у ЗВО Асоціації випускників
НУК (https://nuos.edu.ua/pro-universitet/asociaciya-vipusknikiv/), що об'єднує випускників та представників ЗВО з
метою сприяння реалізації навчальних та науково-технічних проєктів та розвитку суднобудівної галузі України.
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Також, формуванням бази випускників та збиранням інформації про них займається Центр сприяння
працевлаштуванню НУК. Слід зазначити, що ЗВО співпрацює з великою кількістю підприємств-роботодавців
Миколаївщини, частина з яких очолюється випускниками НУК, а отже, є можливість відстежувати
працевлаштування випускників і через цей канал.

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

ЕГ встановила факт, що з грудня 2014 року у ЗВО впроваджена Система управління якістю ЗВО "Національний
університет кораблебудування імені адмірала Макарова" (https://nuos.edu.ua/diyalnist/sistema-upravlinnya-yakistju-
nuk-diyaln/, СУЯ НУК), яка активно застосовується в процедурах розроблення, затвердження та періодичного
перегляду ОП. Компанія "Бюро Верітас Сертифікейшн Україна" здійснює наглядовий аудит за функціонуванням цієї
системи на відповідність стандарту ДСТУ ISO 9001:2009, а щорічно сертифіковані відповідальні аудитори
здійснюють внутрішній аудит СУЯ НУК. Інформація, що була отримана під час дистанційного візиту, свідчить про
реальність функціонування у ЗВО системи внутрішнього забезпечення якості, що долучається до всіх аспектів
проєктування, впровадження та оновлення освітніх програм. В рамках системи внутрішнього забезпечення якості
для стейкхолдерів (роботодавців, здобувачів та академічної спільноти) щорічно проводяться опитування, а їх
результати обговорюються під час впровадження ОП. Роботодавці підтвердили наявні канали комунікації із
закладом та свою залученість до внутрішніх процесів забезпечення якості, а також той факт, що ЗВО прислухається
до їх рекомендацій та дбає про якість освітньої програми, що акредитується. Під час інтерв'ювання представники
студентського самоврядування також підтвердили наявні інструменти для забезпечення впливу на ОП (здебільшого
опитування, що проводяться двічі на семестр). На зустрічі із здобувачами присутні підтвердили наявність процесу
забезпечення якості, а також те, що адміністрація закладу, Інституту та кафедри ІУСТ зацікавлена в отриманні
пропозицій з покращення ОП та підтримує їх реалізацію. Всі ці факти свідчать про діюче та не формальне існування
у ЗВО системи внутрішнього забезпечення якості, що вчасно реагує на виявлені недоліки.

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

Акредитаційна експертиза ОП здійснюється вперше. Слід зауважити, що на зустрічі з гарантом підтверджено факт
того, що у 2020 році на тій самій кафедрі, де реалізується ОП, що проходить експертизу, експерти Національного
агентства та ГЕР надавали консультаційну оцінку та здійснювали акредитаційну експертизу ОП "Системний аналіз"
(ID в ЄДЕБО 24947). В ході експертизи було виявлено недостатність спеціалізованого ліцензійного програмного
забезпечення, яке використовується у навчальному процесі за ОП "Системний аналіз" (гарантом підтверджено, що
МТЗ згаданої ОП є суміжним із ОП, що акредитується). Зауваження було прийняте до уваги кафедрою, зокрема і для
провадження освітнього процесу за ОП "Інформаційні системи та технології", отримано ліцензійне програмне
забезпечення JetBrains, про наявність якого ЕГ пересвідчилась під час огляду матеріально-технічної бази.

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

Детальне ознайомлення з матеріалами ОП, а також з інформацією, наведеною на веб-сайті ЗВО та отриманою під
час зустрічей, засвідчили сформованість інституційної культури якості, яка сприяє вдосконаленню та всебічному
розвитку ОП. Усі зустрічі із фокус-групами, проведеними в рамках дистанційної акредитаційної експертизи,
продемонстрували відповідальне ставлення всіх учасників академічної спільноти до якості реалізації даної ОП.
Стратегічні вектори розвитку спеціальності підтримуються всіма зацікавленими особами та свідчать про
позитивний розвиток як власне ОП, так і освітньої діяльності за нею. ЕГ відзначає командний дух осіб, залучених до
реалізації ОП та впровадження освітньої діяльності за нею, що є інструментом забезпечення формування якісної
організаційної культури, реалізація якої, як наслідок, позитивно впливає на дотримання вимог щодо забезпечення
належної якості ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Деякі випускники НУК стають роботодавцями, що активно долучаються до процесів перегляду та надання
рекомендацій щодо покращення ОП у альма-матер. ЕГ відзначає високий рівень зацікавленості та залученості
роботодавців до системи внутрішнього забезпечення якості ОП (у тому числі і участю в опитуваннях). Внутрішня
система управління якістю НУК є сертифікованою з 2014 року на відповідність стандарту ДСТУ ISO 9001:2009
компанією "Бюро Верітас Сертифікейшн Україна", що здійснює періодичний наглядовий аудит за функціонуванням
цієї системи.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

Активніше долучати до роботи над ОП здобувачів вищої освіти, можливо, шляхом включення їх до робочої групи
забезпечення ОП (така можливість передбачена пунктом 3.4 положення "Про формування, затвердження та
оновлення освітніх програм у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова"), що
дозволить більш широко охопити рекомендації здобувачів та враховувати інтереси саме цієї фокус-групи з питань
покращення якості освітньої програми. ЕГ рекомендує здійснювати оприлюднення результатів анкетування
стейкхолдерів, особливо здобувачів освіти, на веб-сайті закладу, що допоможе встановити довіру до результатів
опитувань та до освітньої програми. Також публікація результатів опитувань здобувачів стане корисною для всіх
зацікавлених сторін та допоможе привернути увагу до можливих недоліків, виявлених в ході впровадження ОП,
позитивно впливатиме на імідж ОП, дозволить побачити надані рекомендації та оцінити реальний рівень їх
реалізації, особливо при анонімному опитуванні, адже публікація результатів опитувань допоможе гарантувати, що
ЗВО нічого не пропустить і, як наслідок, або врахує рекомендацію, або надасть обґрунтовану відповідь щодо
неможливості чи неактуальності її реалізації. Роботодавці під час інтерв'ю вказали на сторони ОП, які вони хотіли б
покращити у здобувачів за ОП: рівень володіння англійською мовою, навички soft skills (зокрема самопрезентація та
уміння оперативного підлаштування до різних умов), а також недостатність практичних навичок проєктування та
управління IT-проєктами. ЕГ радить прислухатися до думки роботодавців стосовно поглиблення володіння
здобувачами іноземною мовою (зокрема англійською) та навичками soft skills, що є важливими для фахівця саме IT-
галузі. ЕГ рекомендує посилити знання та вміння фахівців щодо проєктування, моделювання та управління IT-
розробками у контексті поєднання теоретичного матеріалу з практикою (наприклад, практичне використання UML-
моделей та діаграм). Ці рекомендації допоможуть посилити необхідні для фахівця ІТ-галузі практичні та соціальні
навички.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Отримані під час акредитаційної експертизи факти свідчать про сформований у ЗВО інститут забезпечення якості
освітніх програм. У ЗВО існують чітко визначені процедури і правила, що регулюють життєвий цикл освітніх
програм на всіх етапах. До проєктування, моніторингу та оновлення освітньої програми долучаються всі зацікавлені
сторони, що свідчить про культуру якості у ЗВО. Представники ЗВО прислухаються до порад і рекомендацій як
внутрішніх, так і зовнішніх стейкхолдерів та завжди відкриті до діалогу. У ЗВО накопичено позитивний досвід
роботи із роботодавцями щодо питань, що стосуються освітніх програм, а загальний рівень якості освіти
підтверджується тим, що деякі роботодавці є випускниками НУК та продовжують ефективно співпрацювати із
закладом вже на керівних посадах ІТ-компаній.

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.

У ЗВО наявні чіткі та зрозумілі правила та процедури, що регулюють права та обов'язки учасників освітнього
процесу, що закріплені у положеннях НУК. Серед інших, основними документами є Статут НУК
(https://bit.ly/3nn3E8B), Колективний договір (https://bit.ly/3HXqZFQ), положення про організацію освітнього
процесу НУК (https://bit.ly/3tnrq8w), про визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та/або
інформальній освіти в НУК (https://bit.ly/3fhqfyX), про Комісії з академічної доброчесності і університетську
Комісію з етики та управління конфліктами у НУК (https://bit.ly/3ffS0YX), про організацію інклюзивного навчання
осіб з особливими освітніми потребами в НУК (https://bit.ly/3rcZJMP), про вибіркові дисципліни
(https://bit.ly/3K52w38), Кодекс академічної доброчесності та корпоративної культури НУК (https://bit.ly/3I0ys7e),
низка інших положень та інструкцій. На інтерв'ю із фокус-групами продемонстровано дотримання основних норм
положень, академічний персонал питань чи зауважень до положень закладу не має, проте має місце недостатня
поінформованість здобувачів щодо деяких конкретних процедур та функцій деяких підрозділів. Проте слід
зауважити, що здобувачі знають про свою можливість запитати необхідну інформацію. Усі необхідні нормативні
документи розміщено на офіційному веб-сайті ЗВО, а положення на окремій сторінці "Студенту" > "Положення
НУК" (https://nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/), а також є можливість формування пошукового запиту по веб-
сайту ЗВО.
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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.

Експертиза показала, що у ЗВО існує практика громадського обговорення освітніх програм з метою отримання
пропозицій та зауважень стейкхолдерів. Така практика реалізована через наявну на веб-сайті ЗВО сторінку, що
містить проєкти освітніх програм (https://nuos.edu.ua/gromadske-obgovorennya/osvitni-programi/), де, при переході
на вкладинку відповідного проєкту, є можливість побачити як власне проєкт, так і коротку контактну інформацію
щодо надання зворотнього зв'язку. Також факт наявності етапу громадського обговорення ОП підтверджується
наданими в рамках запиту ЕГ документами та відповідною процедурою у положенні про формування, затвердження
та оновлення освітніх програм (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/Polozhennya-pro-formuvannya-
zatverdzhennya-ta-onovlennya-osvitnih-program-Zi-zminami.pdf).

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.

На офіційному веб-сайті ЗВО є окрема сторінка, що містить зручні засоби пошуку освітніх програм у ЗВО
(https://nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/opis-opp/). Зокрема, на веб-сайті розміщена коротка інформація про
освітню програму, акредитаційна експертиза якої здійснюється (https://nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/opis-
opp/informacijni-sistemi-ta-tehnologii/). Вищевказана сторінка має необхідну інформацію про ОП, як-от мету,
особливості та спрямування освітньої програми, інформацію про гаранта, кафедру, що її реалізує та обов'язкові
освітні компоненти. Також загальна інформація про ОП для вступників та здобувачів є на веб-сайті кафедри
(http://iust.nuos.edu.ua/index.php/abiturientu/spetsialnosti/126-informatsijni-sistemi-ta-tekhnologiji).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9 під час проведення експертизи не виявлено.

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

Особливо слабких сторін чи суттєвих недоліків у контексті Критерію 9 не виявлено. Є певні зауваження, що мають
дорадчий характер та мають розглядатися закладом вищої освіти як можливості для вдосконалення: ЕГ вважає, що
інформація на веб-сайті ЗВО не є достатньо структурованою та логічно розташованою, зустрічаються порожні
сторінки та некоректні посилання, що впливає на швидкість знаходження необхідної інформації. Наприклад, всі
положення НУК знаходяться у розділі "Студенту" - можливо, слід розглянути розміщення положень у більш
загальну вкладку, що буде більш логічним, адже вони стосуються усіх учасників освітнього процесу, а не тільки
здобувачів. Ще одним прикладом є вкладинка "Громадське обговорення", що має вкладену сторінку "Освітні
програми", яка містить проєкти освітніх програм, проте нижче є ще окрема сторінка "Проекти" і вона порожня.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

В цілому продемонстрована відповідність ОП критерію. ЗВО має веб-сайт, на якому розміщується базова необхідна
інформація стосовно освітньої програми, її цілей та очікуваних результатів навчання. У відкритому доступі є робочі
програми навчальних дисциплін обов'язкового циклу підготовки. На офіційному веб-сайті опубліковані усі
необхідні нормативні документи, які регулюють освітній процес у закладі, а також права та обов'язки його
учасників. У ЗВО існує підтверджена практика громадського обговорення освітніх програм, до якої можуть
долучитися зацікавлені сторони, для чого у відкритому доступі публікуються достатні відомості про проєкт освітньої
програми та контактна інформація для отримання пропозицій. Взірцевих чи нових для системи вищої освіти в
Україні практик в контексті Критерію 9 в ході експертизи не виявлено. Виявлені недоліки є рекомендаціями з
покращення деяких аспектів, виявлених в ході експертизи та аналізу веб-сайту закладу, та не впливають достатньою
мірою на якість ОП, щоб можна було стверджувати про невідповідність критерію, а дизайн та структура веб-сайту
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закладу належать до автономії ЗВО та не можуть розглядатися як підстава для зниження рівня відповідності ОП у
контексті цього критерію. Тому оцінка ЕГ рівня відповідності ОП критерію 9 є В.

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

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
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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

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
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***

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

Бісікало Олег Володимирович

Члени експертної групи

Ковалюк Тетяна Володимирівна

Заар Елліот Юрійович
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