
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Полтавська державна аграрна академія

Освітня програма 28366 Інформаційні управляючі системи

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

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Полтавська державна аграрна академія

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 28366

Назва ОП Інформаційні управляючі системи

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 Палагута Катерина Олексіївна, Новицька Анна Сергіївна, Верес Олег
Михайлович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 23.03.2021 р. – 25.03.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/6439/vidomostisamooc
inyuvannyaist.pdf

Програма візиту експертної групи https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/6946/programavizytu.
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

ОП «Інформаційні управляючі системи» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 126
«Інформаційні системи та технології» загалом відповідає критеріям акредитації. Освітня програма враховує потреби
ринку праці агропромислового комплексу, промислових підприємств та сфери ІТ Полтавського регіону у фахівцях з
упровадження, проектування та супроводу сучасних веб-орієнтованих інформаційних управляючих систем та
технологій. Цілі ОП «Інформаційні управляючі системи» повністю відповідають місії та стратегії Полтавської
державної аграрної академії. Освітній процес за заявленою ОП відбувається у відповідності до нормативних
документів ЗВО та здійснюється якісно в комфортних для здобувачів вищої освіти та викладачів умовах. Окремі
зауваження не мають критичного впливу на якість реалізації ОП «Інформаційні управляючі системи», не є
системними.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

За результатами аналізу наданих документів та проведених зустрічей, експертна група в підсумку відзначає: 1).
Освітньо-професійна програма є динамічною, розвивається із врахуванням вимог законодавства та потреб ринку
праці. При розробці та в процесі перегляду ОП враховано місію та стратегію ЗВО. У процесі розроблення та
обговорення змісту ОП брали активну участь представники роботодавців та здобувачів. Зміст освітньої програми
має чітку структуру; містить ОК, які дають змогу досягти необхідного переліку програмних результатів навчання і
компетентностей. Наявне відповідне нормативне забезпечення процесу змістового наповнення освітньої програми,
порядок вибору навчальних дисциплін та проведення практик. Різноманітність освітніх компонентів здатна
забезпечити як вимоги Стандарту вищої освіти, так і регіональні потреби. 2). Здобувачі вищої освіти мають
можливість реалізації процедур академічної мобільності, яка регламентується розробленим та затвердженим
Положенням ПДАА та наявними двосторонніми угодами про співпрацю. 3). Для реалізації освітнього процесу на ОП
використовується навчально-дослідна лабораторія інтелектуальних систем, комп’ютерних мереж та Інтернету
речей, Центр підготовки користувачів інформаційної системи Soft.Farm. 4). На ОП здійснюється постійний
моніторинг реалізації освітнього процесу зі застосуванням механізмів анкетування. Відзначається активна участь
Психологічної служби в процесах моніторингу та наявність омбудсмена учасників освітнього процесу. 5). У ПДАА та
ОП зокрема, наявна активна участь студентського самоврядування загалом, а особливо у процесі популяризації
навчання на освітніх програмах.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1). Завершити приведення ОП «Інформаційні управляючі системи» у відповідність до Стандарту вищої освіти
України першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 12 – "Інформаційні технології", 126 –" Інформаційні системи
та технології ", а саме: додати «Обсяг освітньої програми бакалавра»; перейменування типу компетенцій на
«Спеціальні (фахові, предметні) компетентності»; у розділі «Матриця забезпечення програмних результатів
навчання (ПР) відповідними компонентами освітньої програми», з ціллю реалістичності та оптимізації
забезпечення нормативних ПР, зменшити кількість програмних результатів навчання, що досягаються в процесі
вивчення ОК. Позитивно оцінюючи ОП, ЕГ надає рекомендації щодо її удосконалення: 1). Структурно-логічну схему
ОП подати у вигляді графу логічної послідовності освітніх компонент, що дасть змогу зобразити пререквізити та
кореквізити вивчення обов’язкових освітніх компонент. 2). Силабуси обов’язкових освітніх компонент потребують
оновлення, актуалізації та наповнення тематичного змісту програми навчальної дисципліни. 3). Освітні
компоненти, що забезпечують нормативні результати навчання та мають професійну спрямованість, мають не
достатню кількість аудиторних годин (1/3), особливо для першого рівня вищої освіти. 4). Оптимізувати кількість
навчальних практик здобувачів шляхом збільшення обсягів у кредитах ЄКТС відповідних ОК (за назвою навчальної
практики), а також розглянути можливість планування для них курсових робіт (проєктів), що дасть змогу закріпити
відповідні теоретичні та практичні навички здобувачів вищої освіти. 5). Збільшити поінформованість здобувачів
щодо визнання результатів набутих у неформальній (інформальній) освіті. 6). При підвищенні кваліфікації науково-
педагогічних працівників акцентувати увагу на галузі ІТ та застосуванні дистанційних платформ, а саме: Cisco
Networking Academy, Coursera тощо. 7). Активізувати роботу науково-педагогічних працівників з друку наукових
публікацій, що відповідають за змістом освітнім компонентам, які вони забезпечують. 8). Проводити роботи з
оновлення ліцензійного програмного забезпечення як операційних систем так і прикладного. Розширити спектр
спеціалізованого ліцензійного програмного забезпечення, яке використовується у навчальному процесі за ОП.

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
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критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Цілі ОПП «Інформаційні управляючі системи» сформульовані чітко
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3811/opp2017rokunaboru.pdf), а її унікальність спрямована на
здобуття базових фахових компетентностей з інформаційних технологій, інформаційних управляючих систем та
комп’ютерних мереж. Особливістю реалізації ОП, як єдиної в Полтавській області зі спеціальності 126
«Інформаційні системи та технології», є формування концепції підготовки спеціалістів у галузі інформаційних
технологій для різних сфер виробничої та соціальної діяльності, державного управління тощо. Освітньо-професійна
програма акцентована на формуванні спеціальних компетентностей, які забезпечують підготовку фахівців з
інформаційних систем та технологій, здатних генерувати нові ідеї та конструктивні веб-орієнтовані рішення при
розв’язанні складних завдань галузі в розрізі загальнодержавних цілей та програм цифрової трансформації
суспільства. Такі цілі відповідають місії та стратегії ПДАА
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2371/strategiyarozvytku2020-2025.pdf), а саме: створити,
примножити, зберегти та поширити знання в галузі інформаційних технологій шляхом забезпечення високої якості
підготовки фахівців відповідно до діючих міжнародних і вітчизняних стандартів вищої освіти, потреб стейкхолдерів
та вимог до високого рівня конкурентоспроможності випускників на ринку праці, підвищення їхньої професійної
мобільності.

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

До розроблення та обговорення ОП були залучені всі зацікавлені сторони. Формування цілей та програмних
результатів навчання провадилося шляхом опитування, анкетування та проведення заходів зі залученням
академічної спільноти та враховувались при внесенні змін до ОП. У 2018 р. розділено навчальну практику 1 курсу на
дві окремі, хоча наданий навчальний план 2017 року вступу містить тільки «Професійну практику». При
формуванні ОП на 2019 р. та 2020 р. враховано ініціативу збільшення обсягу годин на набуття фахових
компетентностей щодо здатності проектування, розробки, налагодження та вдосконалення системного,
комунікаційного і програмно-апаратного забезпечення ІСТ, Інтернету речей (за рекомендацією ТОВ «ВАК»),
комп’ютерно-інтегрованих систем і управління ними; здатність управляти й користуватися сучасними
інформаційно-комунікаційними системами та технологіями (https://www.pdaa.edu.ua/content/recenziyi-vidguky-
steykholderiv-0). До складу робочої групи з розробки ОП на 2019, 2020 рр. включено здобувача ОП Кулагу Богдана.
Після затвердження Стандарту у 2019 р. були додані фахові компетентності КС 15-16 та програмні результати ПР 12-
14, що реалізовані в ОК, уведено новий освітній компонент «Програмні технології Інтернет речей»; за результатами
опитування здобувачів ОК «Теорію ймовірностей та ймовірнісні процеси» було перенесено в 4 семестр для
зменшення самостійної роботи (https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-
informaciynyh-system-ta-tehnologiy/protokol6.pdf). У 2020 р. в ОП було додано обов’язкові компоненти «Безпека
інформаційних систем» за рекомендації Omega Solutions, «Корпоративні інформаційні системи» (Інфосвіт ІТ
сервіс), скориговані певні розділи освітньої програми та обсяг окремих ОК
(https://www.pdaa.edu.ua/content/recenziyi-vidguky-steykholderiv-1 ,
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-informaciynyh-system-ta-
tehnologiy/protokol7.pdf). Пропозиції щодо змін вносили представники НМР спеціальності 126 «Інформаційні
системи та технології, обґрунтовуючи це пропозиціями представників фірм та компаній. На зустрічі з відповідною
фокус-групою дані дії були підтверджені роботодавцями. За пропозицією к.т.н., доцент кафедри Поночовний Юрій
(кафедра) для забезпечення ПР5 додано ОК «Тестування програмного забезпечення». Отримано рецензії від
представників академічної спільноти: зав. кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки НАУ ім. М. Є.
Жуковського «Харківський політехнічний інститут», д.т.н., проф. Харченка В.С.; зав. кафедри комп’ютерних систем і
мереж НУБіПУ д.т.н, проф. Лахно В.А.; нач. кафедри радіоелектронних систем пунктів управління Повітряних сил
ХНУПС імені Івана Кожедуба д.т.н. проф. Василишина В.І. ( https://www.pdaa.edu.ua/content/recenziyi-vidguky-
steykholderiv-1). Академічна спільноти підтримала прагнення підготовки фахівців з розвинутими загальними та
професійними компетентностями, які необхідні для професійної діяльності за ОП «Інформаційні управляючі
системи».

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

При формуванні цілей освітньої програми та програмних результатів навчання було враховано тенденції розвитку
спеціальності, а саме: у формуванні базових фахових компетентностей з інформаційних технологій, інформаційних
управляючих систем та комп’ютерних мереж; здатність розробляти веб-орієнтовані інформаційні управляючі
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системи та технології, що забезпечує потреби Полтавського регіону в сфері ІТ та дає змогу сформувати професійну
підготовку здобувачів вищої освіти з урахуванням регіонального контексту. Для цього створена навчально-дослідна
лабораторія інтелектуальних систем, комп’ютерних мереж та Інтернету речей, Центр підготовки користувачів
інформаційної системи Soft.Farm. Здобувачі вищої освіти за ОП залучалися До виконання програм зі застосування
цифрових технологій, які ініційовані Полтавською ОДА та її департаментами. НПП кафедри проводять наукове
консультування компаній «Кварт Софт», «Агроксі Україна», ТОВ «ВАК» тощо, які реалізують веб-орієнтовані та
комплексні хмарні рішення. Створено спільні навчально-методичні матеріали, проводяться семінари і тренінги в
рамках програми «Підтримка діяльності підприємств АПК засобами сучасних інформаційних систем та технологій»,
що було підтверджено на зустрічі зі фокус-групою. При формулювання цілей та ПРН за ОП «Інформаційні
управляючі системи» враховувався досвід споріднених вітчизняних та іноземних програм галузі інформаційних
технологій таких ЗВО: НТУ України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, НАУ ім. М. Є.
Жуковського «Харківський політехнічний інститут», ХНАУ, НУБіПУ, - узагальнено перелік і обсяги ОК, структурно-
логічну схему освітнього процесу; зарубіжних університетів Республіки Польща: Опольського університету;
Варшавського університету сільського господарства (SGGW); Ягелонського університету. З європейських програм
запозичили орієнтованість підготовки фахівців на ринок праці. Співпадіння за обов’язковими компонентами ОП та
програми SGGW (спеціалізація «Інженерія інформаційних систем») дає перспективи міжнародної мобільності
студентів.

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.

ОП «Інформаційні управляючі системи» було розроблено ґрунтуючись на проекті Стандарту вищої освіти України
першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 12 Інформаційні технології, спеціальності 126 Інформаційні системи
та технології (2017р.), затверджено Вченою радою ПДАА 25 квітня 2017 року протокол №24. ОП 2019 року
розроблено відповідно до Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 126
Інформаційні системи та технології галузі знань 12 Інформаційні технології, схвалено рішенням Вченої ради ПДАА
(протокол № 17 від 23.04.2019 р.). Програмні результати навчання повністю відповідають за формулюванням та
змістом переліку, наведеному в стандарті вищої освіти ПР01-ПР11, а також доповнені переліком (ПР12-ПР14),
виходячи з рекомендацій стейкхолдерів із урахуванням цілей та фокусу освітньої програми. Сукупність результатів
навчання ПР01-ПР14 забезпечено обов’язковими компонентами ОП. Матриця відповідності програмних результатів
навчання освітнім компонентам наведена у таблиці 4.2 освітньо-професійної програми. У ОП 2020 року внесена
зміна до складу обов’язкових освітніх компонент (додано «Безпека інформаційних систем», «Корпоративні
інформаційні системи», «Тестування програмного забезпечення»), скориговано певні розділи освітньої програми та
обсяг окремих ОК (https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-informaciynyh-system-ta-
tehnologiy/protokol7.pdf).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Освітня програма відповідає затвердженому Стандарту вищої освіти спеціальності 126 Інформаційні системи та
технології за першим(бакалаврським) рівнем, а саме: перелік загальних та спеціальних компетентностей
випускника; нормативний зміст підготовки бакалавра, сформований у термінах результатів навчання; атестація у
формі кваліфікаційного екзамену. У розробленій ОП "Інформаційні управляючі системи " реалізовано
компетентнісний підхід, що дає змогу досягти результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти України
першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 12 – "Інформаційні технології", спеціальності 126 –" Інформаційні
системи та технології ". Внесенням до ОП додатково результатів навчання (ПР18, ПР19), враховано ОПП 2019 року
було долучено спеціальні (фахові) компетенції (К15, К16) та ПР12-ПР14 до програмних результатів навчання як
результат обговорення на зустрічах зі студентами та стейкхолдерами та фокусу освітньої програми.

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

Позитивно оцінюючи виконання Критерію 1, ЕГ рекомендує для покращення ОП таке: 1). Завершити приведення
ПО «Інформаційні управляючі системи» у відповідність до Стандарту вищої освіти України першого
(бакалаврського) рівня, галузі знань 12 – "Інформаційні технології", 126 –" Інформаційні системи та технології ", а
саме: додати «Обсяг освітньої програми бакалавра»; перейменування типу компетенцій на «Спеціальні (фахові,
предметні) компетентності».
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Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітня програма загалом відповідає рівню В у контексті Критерію 1. ОП "Інформаційні управляючі системи "
реалізує компетентнісний підхід. У результаті обговорення на зустрічах зі стейкхолдерами та для підсилення фокусу
освітньої програми, у версії 2019 року додано спеціальні (фахові) компетенції К15-К16 та програмні результати
навчання ПР12-ПР14. Недоліки щодо додавання розділу «Обсяг освітньої програми бакалавра» та перейменувати
типу компетенцій на «Спеціальні (фахові, предметні) компетентності», на думку ЕГ, не є суттєвими і не
перешкоджають досягненню заявлених цілей та програмних результатів навчання. Недоліки несуть здебільшого
технічні помилки допущені при приведенні ОП до Стандарту.

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).

Обсяг ОП «Інформаційні управляючі системи» та окремих компонентів відповідає вимогам законодавства щодо
навчального навантаження для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти
спеціальності 126 Інформаційні системи та технології за першим (бакалаврським) рівнем. Обсяг кредитів ЄКТС,
необхідний для здобуття першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти
становить 240 кредитів ЄКТС. На забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей спеціальності
спрямовано 180 кредитів ЄКТС (75% при нормі мінімум 50%). Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття
першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
становить 120 кредитів ЄКТС, на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей спеціальності
спрямовано 90 кредитів ЄКТС (75% при нормі мінімум 50%).

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.

ОП «Інформаційні управляючі системи» має основні необхідні реквізити, а саме: передумови доступу до навчання,
перелік компетентностей випускника, програмні результати навчання, перелік освітніх компонент, форми атестації
здобувачів та форми оцінювання, можливості щодо продовження освіти, матеріально-технічне та інформаційне
забезпечення навчального процесу. Освітні компоненти в цілому, дають змогу досягти заявлених цілей та
програмних результатів навчання. Зокрема зміст ОК1,4,7, 31 дає змогу досягнути ПР1; ПР2 забезпечують 18 ОК ; ПР3
– 19 ОК; ПР4 – 21 ОК; ПР5 – 21 ОК; ПР6 – 23 ОК; ПР7 –13 ОК; ПР8 – 6 ОК; ПР9 –9 ОК; ПР10 – 9 ОК; ПР11 – 7 ОК;
ПР12 – 5 ОК; ПР13 – 14 ОК; ПР14 – 12 ОК. У результаті аналізу табл.5.1. ОП2020 встановлено, що більшість ОК
фахового спрямування забезпечують по шість програмних результатів, а практики 10 і більше. Наприклад, ОК34
(НП «Алгоритмізація та програмування») забезпечує ПР2-7, 11, 13. Хоча програма практики передбачає розгляд
математичних моделей та видів алгоритмів розв’язання задач різної складності в середовищі Delphi, що забезпечує
ПР2 та ПР3. ОК29 «Системи баз даних» (ПР2, 4, 9,13) не забезпечує ПР3, хоча програма навчальної дисципліни, що
подана у силабусі, призначена для реалізації цього програмного результату навчання. ОП потребує перегляду
кількості ПР, що досягаються в процесі вивчення ОК. Силабуси обов’язкових ОК ґрунтовно описують заплановані
результати навчання та політику оцінювання, але не містять опису змістовного наповнення тем навчальної
дисципліни. Наприклад, силабус ОК29 «Системи баз даних» містить виключно назви десяти тем програми
навчальної дисципліни. Освітня програма має два переліки освітніх компонент «2.1.1. Перелік компонентів ОПП
(для обсягу ОПП 240 кредитів ЄКТС)» і «2.1.2. Перелік компонент ОПП (для обсягу ОПП 120 кредитів ЄКТС)», що
мають по 2 блоки (обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми та вибіркові компоненти освітньо-
професійної програми) кожен. Обов’язкові освітні компоненти підготовки переліку 2.1.1 (41 ОК) становлять 180
кредитів ЄКТС (75%), а переліку 2.1.2 (19 ОК) – 88 кредитів ЄКТС (73,3%). Обсяг вибіркових дисциплін здобувача
відповідно 60 кредитів ЄКТС (25%) та 32 кредити ЄКТС (26,7%). Треба зазначити, що ОП містить табличне подання
структурно-логічної схеми освітнього процесу та відображає послідовність ОК за семестрами навчання, а не логічну
взаємопов’язаність між ОК.

3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).
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Аналіз ОП, а саме: інтегральних, загальних, спеціальних (фахових) компетентностей, програмних результатів
навчання та освітніх компонент дає змогу стверджувати, що зміст ОП повністю відповідає предметній області, яка
притаманна спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». Зокрема 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, як аспект
предметної області, відображено у обов’язкових навчальних дисциплінах професійної та практичної підготовки, а
саме: «Вступ до інформаційних технологій», «Дискретна математика», «Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси»,
«Алгоритмізація та програмування», «Архітектура комп'ютерів», «Безпека інформаційних систем». Навчальні
дисципліни «Системний аналіз», «Моделювання систем», «Інформаційні системи», «Проектування інформаційних
систем», «Системи баз даних», «Управління ІТ проектами» надають нормативних результатів навчання зі моделей,
методів та засобів оптимізації та прийняття рішень при створенні й використанні інформаційних систем та
технологій. Особливістю ОП є формування фахових компетентностей, які забезпечують підготовку фахівців з
інформаційних технологій, інформаційних управляючих систем та комп’ютерних мереж.

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

Аналіз ОП «Інформаційні управляючі системи», навчальних планів, Положенням про організацію освітнього
процесу в ПДАА (https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaproosvitniyproces15042020_1.pdf
) та Положенням про забезпечення права на вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в ПДАА
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaprovybirzvovid16grudnya2020rno256.pdf ), показав,
що ОП передбачає можливість (60 кредитів ЄКТС (25%) і 32 кредити ЄКТС (26,7%)) для формування індивідуальної
освітньої траєкторії. Вибіркову частину змісту освіти визначають навчальні дисципліни: з вибіркової частини
освітньої програми, на якій навчається здобувач (https://www.pdaa.edu.ua/content/perelik-vybirkovyh-fahovyh-
navchalnyh-dyscyplin-opp-informaciyni-upravlyayuchi-systemy-za); зі переліку навчальних дисциплін іншої освітньої
програми (https://www.pdaa.edu.ua/content/vybirkovi-navchalni-dyscypliny-osvitno-profesiynyh-program-2020-2021-
nr; https://www.pdaa.edu.ua/content/perelik-fakultetskyh-vybirkovyh-navchalnyh-dyscyplin ); з переліку
міжфакультетських вибіркових навчальних дисциплін (https://www.pdaa.edu.ua/content/perelik-mizhfakultetskyh-
vybirkovyh-navchalnyh-dyscyplin-2020-2021-nr). Фахові вибіркові навчальні дисципліни формуються в перелік за
кожною освітньою програмою відповідними робочими групами, головами яких є гаранти освітніх програм. Перелік
міжфакультетських вибіркових навчальних дисциплін світоглядного спрямування формують кафедри Академії.
Студенти, які здобувають вищу освіту за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у 3 та 4 семестрах обирають
для вивчення по одній міжфакультетській дисципліні на семестр (3 кредити ЄКТС) та по одній навчальній
дисципліні на семестр з переліку факультетських вибіркових навчальних дисциплін (4 кредити ЄКТС). Починаючи з
другого курсу здобувачі вищої освіти ОП вивчають вибіркові навчальні дисципліни. Передбачений вибір дисциплін
у першому навчальному році і здійснюється у другому семестрі навчального року. Відповідно до НП2020
обираються дисципліни загальним обсягом 7,4 аудиторних годин на тиждень у 3, 4, 5 і 6 семестрах, 5,4 години у 7
семестрі та 8 у восьмому семестрі. У межах графіка проведення процедури вибору навчальних дисциплін студентами
директорат інформує їх про терміни та особливості її здійснення. Здобувачі вищої освіти за ОП на сайті академії на
сторінці спеціальності ознайомлюються зі змістом вибіркових фахових навчальних дисциплін, а також з каталогу
факультетських та міжфакультетських дисциплін, після чого здійснюють вибір в електронному кабінеті студента (з
2020 р.) або шляхом заповнення паперових анкет (до 2020 р.н.). Вибіркові навчальні дисципліни також можуть
вивчатися в інших ЗВО. Процедура вибору дисципліни обмежена трьома сформованими переліками, а мінімальна
кількість здобувачів у групі 25 осіб. У процесі проведення зустрічі зі здобувачами, підтвердилася можливість
формування індивідуальної траєкторії навчання.

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

ОП та навчальний план підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 126
«Інформаційні системи та технології» передбачає проходження практичної підготовки у вигляді трьох навчальних,
двох виробничих та переддипломну практики. Загальний обсяг практик 30 кредитів ЄКТС: НП Алгоритмізація та
програмування (3 кредити ), Вступ до інформаційних технологій (4,5), Об’єктно-орієнтоване програмування (7,5);
виробнича практика «Комплексна практика з фаху» (4,5), «Організаційно-аналітична практика» (4,5);
«Переддипломна практика» (6). Проведення практики регламентує «Положення про проведення практики
студентів Полтавської державної аграрної академії»
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaproprovedennyapraktyky.pdf). Організація та
забезпечення усіх видів практик здійснюється відповідно до наскрізних програм практики та договорів про
проходження практик (https://drive.google.com/file/d/1ZF7MCU3Hj0fZdsrLVNSvQudi0wzvUDXU/view ,
https://drive.google.com/file/d/1gNuJh8L1BqNGjUaf4cXi_QXWciNBq21v/view). Навчальна практика проводиться у
навчальних аудиторіях, лабораторіях, комп’ютерних лабораторіях та інших об’єктах структурних підрозділів
Академії. НП «Вступ до інформаційних технологій» обсягом 135 годин передбачає 90 годин аудиторних занять, зміст
програми практики повністю повторює програму навчальної дисципліни «Вступ до інформаційних технологій» (56
аудиторних годин), що дає змогу компенсувати недостатню кількість аудиторних годин. Виробнича практика
проходить в компаніях, які надають послуги у сфері інформаційних технологій (Еліт ФОРС Полтава, ТОВ «Omega
Solution», ТОВ «Інфосвіт ІТ сервіс», ТОВ «ВАК», ТОВ «Кернел-Трейд» тощо
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(https://drive.google.com/file/d/1ZF7MCU3Hj0fZdsrLVNSvQudi0wzvUDXU/view). Завідувач кафедри визначає бази
практики і скеровує туди студентів, добирає керівників практики від кафедри. Гарант ОП контролює виконання
програм практик студентів. Керівник практики від бази практики здійснює безпосереднє керівництво практикою.
Комунікація з роботодавцями здійснюється у вигляді зустрічей, круглих столів, конференцій, що підтвердили
учасники на зустрічі з роботодавцями. Рівень задоволеності здобувачів аналізується під час конференцій за
підсумками проходження практик, зустрічей, круглих столів (https://www.pdaa.edu.ua/news/na-kafedri-
informaciynyh-system-ta-tehnologiy-vidbulasya-konferenciya-za-rezultatamy). За результатами опитування 78%
здобувачів задоволені організацією практичною підготовкою за ОП; володіють інформацією про керівників
практики 67%; отримують на базі практики матеріали необхідні для виконання звіту 59%; критерії оцінювання
якості практичної підготовки знає 75% опитаних; 57% поглибили свої теоретичні знання; беруть участь у
конференціях за підсумками проходження практики від 32% до 71% опитаних
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/6610/rezultatymonitorynguyakostipraktychnoyipidgotovkyzdobuvachiv
.pdf).

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

ОП передбачає набуття здобувачами соціальних навичок при виконанні нормативних результатів навчання ПР11,
ПР12, ПР15 в межах версії 2017 року, а також ПР10, ПР13 та ПР14 у ОП 2020 року. Вони досягаються таким
обов’язковими освітніми компонентами: «Історія України та української культури», «Філософія», «Українська мова
(за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Фізичне виховання»,
«Університетська освіта» тощо. Треба зазначити, що для забезпечення soft skill орієнтовані дисципліни з переліку
вибіркових для студента, які забезпечують його освітні, професійні та культурні потреби : «Конфліктологія»,
«Психологія», «Соціологія» тощо. Формуванню навичок soft skills в межах ОП сприяють сучасні методи навчання
(презентації, робота в команді, мотиваційні методи). Адаптиви, тренінги, наукові гуртки, бізнес-ігри, конкурси,
участь в проектах сприяють розвитку емоційного інтелекту, самоменеджменту, стресостійкості
(https://www.pdaa.edu.ua/news/fem-fest-tyzhden-naykrutishogo-i-megaaktyvnogo-fakultetu ;
https://www.pdaa.edu.ua/news/agroksi-u-shkoli-maybutnogo-pidpryyemcya-zvorotniy-vidlik ;
https://www.pdaa.edu.ua/news/studenty-specialnosti-126-informaciyni-systemy-ta-tehnologiyi-rozvyvaly-soft-skills-pid-
chas ; https://www.pdaa.edu.ua/news/networking-dlya-studentiv-specialnosti-126-informaciyni-systemy-ta-tehnologiyi ).
До формування soft skills активно залучене студентське самоврядування ПДАА: Школа майбутнього працівника,
Школа ОСС, Школа майбутнього підприємця, Курс з медіаграмотності тощо. Проведені інтерв’ювання зі
здобувачами продемонстрували відмінне володіння відповідними навичками.

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

Відповідно до Стандарту, після успішного виконання освітньо-професійної програми "Інформаційні управляючі
системи" випускники здобувають освітню кваліфікацію бакалавр з інформаційних систем та технологій. Стандартом
не передбачено присвоєння професійної кваліфікації.

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.

Основними видами навчальних занять у Полтавській державній аграрній академії на ОП «Інформаційні управляючі
системи» є: лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне навчання, індивідуальні заняття,
робота з навчально-науковою літературою, навчальні практики тощо. Відповідно до «Положення про організацію
освітнього процесу»
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaproosvitniyproces15042020_1.pdf) «Положення
про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти ПДАА» (https://www.pdaa.edu.ua/content/polozhennya-
pro-osvitnyu-diyalnist) навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, становить не менше 1/3 та не
більше 2/3 від загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни. Підходи щодо
визначення співвідношення обсягу аудиторного часу та самостійної роботи студентів визначаються специфікою
конкретної дисципліни, її приналежності до відповідного блоку дисциплін навчального плану. У навчальному плані
за ОП 2020 року частка аудиторних годин становить 2020 год. (33,8 % від загального обсягу годин) та передбачає
такі форми навчання:1). Лекційні заняття (40,3% від загальної кількості аудиторних годин). 2). Лабораторні заняття
(41,5% від загальної кількості аудиторних годин). 3). Практичні заняття (18,1% від загальної кількості аудиторних
годин). Самостійна робота – 3965 год., 66,2 % від загального обсягу годин. Для дисциплін професійного
спрямування – 31% аудиторних занять (43% лекції) і 69% самостійна робота, що не відповідає встановленим
нормам. За результатами опитування 100% здобувачів планували виконання самостійної роботи під час вивчення
дисциплін та, що їм вистачило часу для виконання завдань самостійної роботи під час вивчення дисциплін
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/6610/rezultat10.pdf). Здобувачі рекомендували збільшити обсяг
аудиторних робіт (особливо лекційних) за рахунок самостійної роботи з дисципліни «Операційні системи»,
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«Комп'ютерні мережі» та «Інформаційні системи». 100 % респондентів вважає, що запропоновані викладачами
завдання самостійної роботи сприяли досягненню цілей і програмних результатів навчання.

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

У рамках освітньо-професійної програми «Інформаційні управляючі системи» щодо підготовки фахівців з вищою
освітою за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 "Інформаційні технології"
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти дуальна форма здобуття освіти не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Здобувачі на ОП «Інформаційні управляючі системи» мають можливість здійснювати вибір з переліку вибіркової
частини освітньої програми, на якій навчається здобувач, із переліку навчальних дисциплін іншої освітньої
програми, з переліку міжфакультетських вибіркових навчальних дисциплін. Вибіркові навчальні дисципліни
можуть вивчатися як в Академії, так і в інших закладах вищої освіти. Реалізація практичної підготовки на ОП
регламентується «Наскрізною програмою практики».

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

ЕГ рекомендує: 1). Структурно-логічну схему ОП подати у вигляді графу логічної послідовності освітніх компонент,
що дасть змогу зобразити пререквізити та кореквізити вивчення обов’язкових компонент. 2). Доопрацювати розділ
ОП «Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПР) відповідними компонентами освітньої
програми» з ціллю реалістичності та оптимізації кількості (зменшення) виконання програмних результатів, що
досягаються в процесі вивчення ОК. 3). Чітко регламентувати терміни процедури обрання вибіркових дисциплін, а
саме, конкретні терміни початку та завершення в тижнях навчального семестру, що передує процесу вибору. 4).
Переглянути обмеження кількості студентів для обрання вибіркової дисципліни, сьогодні це 25 осіб. Оскільки
процедура вибору дисципліни обмежена трьома сформованими переліками, то передбачити механізм вільного
вибору навчальної дисципліни за межами переліків. 5) При описі ОП доцільно було вказати лише професії з
Класифікатора професій ДК 003:2010, які відповідають розділу «Фахівці», а не професіонал, зокрема 31 – Технічні
фахівці в галузі прикладних наук та техніки. 6). Освітні компоненти, що забезпечують нормативні результати
навчання та мають професійну спрямованість, мають не достатню кількість аудиторних годин (1/3), особливо для
першого рівня вищої освіти. Врахувати результати анкетування щодо поліпшення якості організації самостійної
роботи та збільшити обсяг аудиторного часу, зокрема, збільшити обсяг годин лекційних занять. 7). Оптимізувати
кількість навчальних практик здобувачів шляхом збільшення обсягів у кредитах ЄКТС відповідних ОК (за назвою
навчальної практики) та/або спланувати для них курсові роботи (проєкти). 8). Силабуси обов’язкових освітніх
компонент потребують оновлення, актуалізації та наповнення тематичного змісту дисциплін. Наприклад, в частині
розробки веб-додатків, зокрема, розробки серверної частини. Також при вивченні систем баз даних розглянути
принципи та методи проєктування NoSQL баз даних.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Освітня програма загалом відповідає Рівню В за Критерієм 2. Здобувачі мають можливість здійснювати вибір з трьох
переліків вибіркових навчальних дисциплін, а також вивчати їх як в ПДАА, так і в інших ЗВО. Недоліки щодо
подання структурно-логічної схеми, визначення чіткого часового механізму здійснення вибору навчальних
дисциплін на ОП, обсягів самостійної роботи та актуалізації наповнення тематичного змісту дисциплін, на думку ЕГ,
не є суттєвими і не перешкоджають досягненню заявлених цілей та програмних результатів навчання.

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

Правила прийому на навчання за ОП «Інформаційні управляючі системи» першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті
Полтавської державної аграрної академії ( https://www.pdaa.edu.ua/content/pravyla-pryyomu-do-poltavskoyi-
derzhavnoyi-agrarnoyi-akademiyi ). Правила прийому розроблено відповідно до Умов прийому на навчання до
закладів вищої освіти України в 2021 році, затверджених наказом МОН України від 15 жовтня 2020 року, ухвалено
рішенням Вченої ради Полтавської державної аграрної академії протокол №7 від 15 грудня 2020 року. При зустрічі з
фокус-групою за участі відповідальної особи приймальної комісії (Осташова Валерія Олександрівна) встановлено,
що правила прийому на навчання оновлюються щорічно та своєчасно оприлюднюються на веб-сайті університету. У
розділі V «Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання» чітко та зрозуміло
для вступників зазначено терміни та порядок прийому заяв і документів, порядок конкурсного відбору та
зарахування вступників на ОП (пункт 2 і 3). Вступники можуть подати до 5-ти заяв на місця державного та
регіонального замовлення в фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та до тридцяти заяв на небюджетні
конкурсні пропозиції. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в
режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією Академії у порядку, визначеному законодавством. У заяві
вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціалізації, спеціалізації,
освітньої програми) та форми здобуття освіти. Конкурсний відбір на ОП здійснюється за результатами вступних
випробувань у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня
молодшого бакалавра – у формі зовнішнього незалежного оцінювання та фахового випробування.

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

Для вступу на бакалаврську ОП «Інформаційні управляючі системи» приймаються особи, які здобули повну
загальну середню освіту, а також на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра. У відповідності до
Умов прийому до ЗВО України Правила прийому до ПДАА (https://www.pdaa.edu.ua/content/pravyla-pryyomu-do-
poltavskoyi-derzhavnoyi-agrarnoyi-akademiyi) встановлюють перелік сертифікатів ЗНО, які подаються для
проходження конкурсного відбору. Перелік сертифікатів та їх вагові коефіцієнти для формування конкурсного балу
враховують особливості навчання за даною ОП. Конкурсні предмети для зарахування: Українська мова (з
коефіцієнтом - 0,4); математика (з коефіцієнтом - 0,3); Історія України або іноземна мова, або біологія, або
географія, або фізика, або хімія (0,2) (https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/6520/dodatok4_0.pdf ). Вага
свідоцтва про повну загальну середню освіту – 0,1. Зустріч з фокус-групою підтвердила щорічний перегляд даних
коефіцієнтів. Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі 100. Фахове випробування для вступу на
основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра
та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, передбачає перевірку у вступників знань, умінь і
навичок з обов’язкових освітніх компонент «Алгоритмізація та програмування», «Вступ до інформаційних
технологій» та «Операційні системи», передбачених навчальним планом ОП «Інформаційні управляючі системи».
Фахове вступне випробування містить 50 тестових завдань. Максимальна кількість балів, які вступник може набрати
за виконання тестових завдань становить 200 балів. Приймальна комісія допускає до участі у конкурсному відборі
для вступу на навчання, які при складанні фахового вступного випробування отримали не менше 100 балів. ЕГ
зазначає, що фахове вступне випробування не повністю враховує початкових рівень компетентності при вступі на
ОП. Наприклад, не враховується початкових рівень компетенцій та набутих результатів навчання з «Дискретної
математики» та «Теорії ймовірностей, ймовірнісні процеси», які забезпечують визначений Стандартом
нормативний результат навчання ПР1 та не передбачені навчальним планом для вступників на основі здобутого
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

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.

Процедуру визнання та перезарахування результатів навчання здобувача вищої освіти регламентує Положення про
організацію освітнього процесу в ПДАА
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaproosvitniyproces15042020_1.pdf), Положення про
відрахування, переривання навчання, поновлення та переведення здобувачів вищої освіти в Полтавській державній
аграрній академії
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaprovidrahuvannyapereryvannyanavchannya904.pdf),
а порядок організації програм академічної мобільності – Положення про академічну мобільність здобувачів вищої
освіти ПДАА (https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/6611/polozhennyapromobilnistpdaa.pdf).
Перезарахування результатів навчання може здійснюватися на основі академічної довідки, додатку до документа
про вищу освіту чи програми академічної мобільності. У ПДАА є досвід застосування вказаних Положень на ОП
«Інформаційні управляючі системи». Наприклад, здобувач вищої освіти Хайлов О.О. (126ІСТ_бд_2018) був
поновлений на 2 курс денної форми навчання на підставі академічної довідки від 31.07.2019 р. № 0125/19 виданої
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Національним університетом «Львівська політехніка». Експертною комісією спеціальності 126 Інформаційні
системи та технології ПДАА (висновок експертної комісії від 01.08.2019 р.) студенту перезараховано, зі зазначенням
назв ОК, 31,5 кредитів ЄКТС, а 28,5 кредитів ЄКТС він склав як академічну різницю. Здобувач вищої освіти
Нестреляй Є.О. (126ІСТ_бд_2017) зарахований на 2 курс денної форми навчання на підставі додатку до диплома від
27.06.2018 р. Е18 №077841 виданого Полтавським коледжем харчових технологій Національного університету
харчових технологій (спеціальність 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж). Студенту
перезараховано, зі зазначенням назв ОК, 31 кредит ЄКТС, а 29 кредитів ЄКТС він склав як академічну різницю. У
рамках реалізації програми академічної мобільності між Дніпровським національним університетом імені Олеся
Гончара та ПДАА ( https://www.pdaa.edu.ua/content/akademichna-mobilnist-4), здобувачу 1 курсу ОП «Інформаційні
управляючі системи» Михно Тимофію Олеговичу дано згоду на дистанційне навчання для вивчення дисципліни
«Web-технології» (5 кредитів ЄКТС)
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/6819/nakaznauchastuprogramiakademichnoyimobilnosti03022021r.pd
f). Зустріч з фокус-групою підтвердила факти перезарахування та академічної мобільності.

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 набутих у неформальній (інформальній) освіті, обсягом не більше 10% від загального обсягу
кредитів передбачених ОП регламентує Положенням про визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній та інформальній освіті в Полтавській державній аграрній академії (
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaprovrno.pdf ). Визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній (інформальній) освіті, розповсюджується лише на обов’язкові освітні компоненти
освітньої програми. Відомості про можливість скористатись таким правом надаються студентам під час
кураторських годин. Визнання результатів навчання, набутих у неформальній (інформальній) освіті, передбачає три
обов’язкові етапи: 1). Здобувач звертається із заявою до ректора Академії з проханням про визнання результатів
навчання у неформальній (інформальній) освіті. До заяви додаються документи, які підтверджують ті результати
навчання, про отримання яких заявив здобувач. 2). Розпорядженням першого проректора створюється предметна
комісія, яка визначає можливість та форми визнання результатів навчання. 3). Процедура проведення визнання
результатів навчання набутих у неформальній (інформальній) освіті: - комісія розглядає надані здобувачем
документи, проводить із ним співбесіду та, за можливості, перезараховує результати навчання; - якщо навчальним
планом (робочим навчальним планом) передбачено виконання курсової роботи (проєкту), то комісія проводить
процедуру визнання результатів у формі захисту поданої роботи; - якщо здобувач заявляє про визнання результатів
його практичного навчання та перезарахування йому результатів практики, комісія за результатами наданих їй
документів та співбесіди зі здобувачем проводить процедуру визнання або невизнання цих результатів; - якщо
комісія вважає за необхідне провести підсумковий контроль, вона визначає методи і засоби діагностики результатів
навчання та ознайомлює здобувача з робочою програмою навчальної дисципліни і переліком питань, які виносяться
на підсумковий контроль. Також здобувача ознайомлюють із критеріями оцінювання та правилами оскарження
результатів. Для підготовки до підсумкового контролю здобувачеві дається 10 робочих днів. Підсумковий контроль
проводиться у формі екзамену. Оцінювання результатів підсумкового контролю здійснюється на основі
унормованих Академією шкали і критеріїв оцінювання. Якщо здобувач отримав за результатами підсумкового
контролю менше 60 балів, результати навчання не зараховуються; -за підсумками роботи комісія формує протокол,
у якому міститься висновок про зарахування чи не зарахування відповідного освітнього компоненту. Досвід
застосування вказаних правил здобувачами ОП «Інформаційні управляючі системи» відсутній.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Можливість реалізації процедур академічної мобільності, яка регламентується розробленим та затвердженим
Положенням ПДАА та наявними двосторонніми угодами про співпрацю.

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

Визнання результатів набутих у неформальній (інформальній) освіті, обсягом не більше 10% від загального обсягу
кредитів передбачених ОП, але винятково з обов’язкових дисциплін є не достатнім для такої динамічної галузі як
«Інформаційні технології». ЕГ рекомендує: 1). Програму фахового випробування доповнити перевіркою отриманих
програмних результатів з фахових дисциплін ОП, наприклад, «Дискретна математика», «Теорія ймовірностей,
ймовірнісні процеси», «Основи електроніки та мікропроцесорної техніки», оскільки вступ на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на 3 курс та вже передбачає наявність компетенцій та програмних
результатів навчання з деяких обов’язкових освітніх компонент (обсяг 120 кредитів ЄКТС). 2). Збільшити
поінформованість здобувачів вищої освіти щодо визнання результатів набутих у неформальній (інформальній)
освіті.
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Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Освітня програма загалом відповідає Рівню В за Критерієм 3. Правила прийому на навчання за ОП «Інформаційні
управляючі системи» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень. За наявними у ПДАА двосторонніми угодами про співпрацю, здобувачі вищої освіти
мають можливість реалізувати процедуру академічної мобільності. Недолік щодо вдосконалення визнання
результатів, набутих у неформальній (інформальній) освіті, ЕГ вважає несуттєвим і таким, що не перешкоджає
досягненню заявлених цілей та програмних результатів навчання.

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.

Освітній процес ПДАА регулює «Положення про організацію освітнього процесу в ПДАА»
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaproosvitniyproces15042020_1.pdf). На ОП
застосовуються такі методи навчання як лекції, практичні та лабораторні заняття в спеціалізованих комп’ютерних
лабораторіях, самостійна робота, індивідуальні навчальні заняття, дослідницька робота, інтерактивні методи,
дистанційне навчання тощо. Сьогодні на ОП застосовується дистанційна форма навчання, що регулюється
Положенням про організацію освітнього процесу і проведення поточного, семестрового контролю та атестації
здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у ПДАА
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/osvitniyproceszdystanciynymytehnologiyamypdaa0106.pdf), а
також Тимчасовим порядком організації освітнього процесу і проведення поточного, семестрового контролю та
атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у ПДАА
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/tymchasovyyporyadokpdaa.pdf). Для організації дистанційного
навчання на даній ОП застосовуються система MOODLE, програма Zoom, сервіс Google Meet. Під час проведення
зустрічі з викладачами доцент Слюсарь І.І. продемонстрував змістовне наповнення системи MOODLE по
дисциплінах кафедри, детально познайомив членів ЕГ з наповнення дисципліни «Комп’ютерні мережі», а саме з
теоретичним матеріалом, практичними роботами студентів, журналом оцінок. Представлені дані свідчать про
достатньо високий професійний рівень проведення занять у дистанційній формі, що підтвердили студенти під час
зустрічі з членами ЕГ. Здійснено аналіз даних, наведених у таблиці 3 відомостей про самооцінювання, положень
ПДАА, інформації, наданої викладачами і студентами членам ЕГ, у результаті якого можна зробити висновок, що
форми та методи навчання та викладання сприяють досягненню заявлених у ОП цілей та ПРН. Академічна свобода
студентів виражається у можливості формування власної освітньої траєкторії, вільному виборі баз практик, тем
курсових та дипломних робіт, наукових керівників, тем наукових досліджень тощо. Це підтвердили студенти під час
зустрічі з членами ЕГ. Студенти мають можливість висловити свою думку з різних питань у ході опитувань. Зокрема
здійснюється анкетування "Викладач очима студента"
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/6610/rezultat4.pdf), моніторинг якості навчання та задоволеності
здобувачів вищої освіти (споживачів освітніх послуг)
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/6610/rezultat5.pdf), моніторинг якості практичної підготовки
здобувачів вищої освіти (https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/6610/rezultat6.pdf). Від думки студентів
залежить рейтинг викладача. Під час зустрічі з допоміжними структурними підрозділами з’ясувалася активна
участь психологічної служби у процесах моніторингу, що є позитивною практикою.

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).

Інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих ОК присутня у силабусах, які є у відкритому доступі на офіційному сайті ЗВО
(https://www.pdaa.edu.ua/content/perelik-komponent-osvitno-profesiynoyi-programy-informaciyni-upravlyayuchi-
systemy). РПНД, силабуси розміщені у в системі дистанційного навчання MOODLE, доступні всім учасникам
освітнього процесу. І студентами, і викладачами під час інтерв'ювання було зазначено, що детальна інформація
щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх
компонентів подається студентам на першому занятті кожної дисципліни.
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3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

Результати наукових досліджень НПП ОП впроваджують у навчальний процес. Наприклад, можна відмітити, що:
доц. Слюсарь І.І. («Програмні технології інтернет речей») - результати виконання теми «Розробка методології збору
та обробки інформації на підприємствах сільськогосподарського призначення на основі технологій Індустріального
(промислового) Інтернет-речей (ІоТ)» (договір №9 від 05.06.2020 р.). доц. Протас Н.М. - теми «Моделювання
оптимального розподілу ресурсів» дисципліни «Моделювання систем» результати дослідження, яке опубліковане в
статті Yasnolob I., Chayka T., Gorb O., Demianenko N., Protas N., Halinska T. (2018). The Innovative Model of Energy
Efficient Village under the Conditions of Sustainable Development of Ecological Territories, Journal of Environmental
Management and Tourism, (Volume IX, Summer), 3(27): 648- 658. Студенти беруть активну участь у щорічних
наукових студентських конференціях, науково-практичних семінарах, конференціях за результатами виробничих
практик, роботі студентських наукових гуртків. Здобувачі залучені до реалізації наукової тематики кафедри
«Організаційно-методологічні аспекти впровадження інформаційно-комунікаційних систем і технологій в
управлінні діяльністю сучасних організацій та підприємств за умов переходу до цифрової економіки» ДРН
0117U003099. Результати виконання науково-дослідної теми використані при оновленні змісту дисциплін
«Корпоративні інформаційні системи» (доц. Слюсарь І.І.), «Моделювання систем» (доц. Протас Н.М.). На
випусковій кафедрі функціонує навчально-дослідна лабораторія інтелектуальних систем, комп’ютерних мереж та
Інтернету речей, у обладнанні якої брали участь стейкхолдери (ТОВ Омега Солюшинс, ТОВ ВАК). Членам ЕГ було
продемонстровано обладнання та технології, що використовуються в навчальному процесі та науково-дослідній
р о б о т і . Список наукових публікацій здобувачів за 2019-2020 рр. містить 70 робіт
(https://www.pdaa.edu.ua/content/spysok-publikaciy-zdobuvachiv). Майже всі роботи опубліковані як матеріали (тези
доповідей) науково-практичної конференції за результатами ВП «Комплексна практика з фаху»
(https://www.pdaa.edu.ua/content/za-rezultatamy-prohodzhennya-vyrobnychyh-praktyk), щорічної студентської
наукової конференції ПДАА, міждисциплінарного семінару. На міжнародних конференціях опубліковані 2 тези
доповідей студентів: 1). Копішинська О. П., Гуйва О. О. Сучасні тенденції дизайну веб-застосувань. Development of
modern science: theory, methodology, practice: Abstracts of XIII International Scientific and Practical Conference, Madrid,
Spain March 18 – 19, 2021. р.209-211.; 2). Поночовний Ю.Л., Савченко Ю.А., Воронянський В.С. Моделі оцінки
уразливостей програмного забезпечення інформаційно-керуючих систем. Сучасні напрями розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій та засобів управління: матеріали десятої міжнародної науково-технічної конференції.
Баку : ВА ЗС АР; Харків : НТУ "ХПІ"; Харків : ДП "ПДПРОНДІАВІАПРОМ"; Жиліна : УмЖ, 2020 С. 22.

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

Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу в ПДАА» (розділ 9) перед початком кожного нового
навчального року НПП розробляють РПНД і силабуси, які обговорюються та затверджуються протоколом на
засіданні кафедри, завідувачем кафедри, а також головою науково-методичної ради відповідної спеціальності. Цей
процес регламентується «Положенням про робочу програму навчальної дисципліни в ПДАА»
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/rpndpolozhennya2020.pdf) та «Методичними рекомендаціями
щодо розробки силабусів навчальних дисциплін ПДАА»
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/rekomendaciyisylabusuonovlenyy704_1.pdf). «Положення про
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти»
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2371/polozhennyaprosystemuvnutrishnogozabezpechennyayakostivysh
choyiosvityvpdaa.pdf) у розділі 3 визначає процедури здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх
програм. Викладачами періодично здійснюється оновлення ОК з урахуванням результатів наукових досліджень
науково-педагогічних працівників, проходження курсів підвищення кваліфікації, консультування з роботодавцями
щодо оновлення змісту ОК, що знайшло підтвердження у ході спілкування ЕГ з відповідною фокус-групою.
Наприклад, після проходження підвищення кваліфікації за темою «Веб-дизайн та розробка клієнтської частини
Веб-застосування» на базі ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і
природокористування України (м. Київ, 20.03.2019 – 05.04.2019) доц. Копішанською О.П. оновлено зміст
дисципліни «Веб-дизайн і розробка клієнтської частини Веб-застосування». У порівнянні з ОПП 2018 р.
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4356/anotaciyaveb-dyzaynrozrobkakliyentskoyi.pdf) у ОПП 2020 р.
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/6557/vebdyzaynrozrobkakchvzsilabus.pdf) змінено кількість тем,
здійснено акцент на використання мови програмування JavaScript саме на розробку динамічних web-сайтів (у
попередній редакції розглядались переважно основи мови програмування JavaScript).

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

У ЗВО розроблено «Стратегію інтернаціоналізації ПДАА до 2025 р.»
(https://drive.google.com/file/d/0B847vID9sUctUU9RWnBKX3lHTUxmR2dyTDZqV1Fxak1oc3h3/view). ПДАА має
відкритий безкоштовний тестовий доступ до ресурсів Thomson Reuters, Web of Science, Scopus, є офіційним членом
консорціуму e-VERUM. Науково-педагогічні працівники проходили стажування в Опольському університеті
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(Польща), Інституті технічних наук (Польща), Оломоуцькому університеті (Чехія), університеті Матея Бела
(Словенія), Люблінському науково-технологічному парку (Польща), Центрі Освітнього консультування (Польща). З
числа науково-педагогічних працівників задіяних на ОП у міжнародному стажуванні брали участь професор
А.В.Калініченко, доценти Ю.В.Вакуленко, О.Б.Одарущенко та І.С.Кравченко
(https://www.pdaa.edu.ua/content/mizhnarodne-pidvyshchennya-kvalifikaciyi-stazhuvannya-npp-kafedry). Викладачі,
задіяні на ОП, є членами редколегій, рецензентами зарубіжних журналів, конференцій, а також українських
журналів, що індексуються у наукометричній базі Scopus: проф. Калініченко А.В. є член редколегії журналу
«Zagadnienia Doradztwa Rolniczego», Познань (Польща). Видавництво – Centrum Doradztwa Rolniczego oraz
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu ISSN: 1232-3578, http://www.cdr.gov.pl/wydawnictwa-mainmenu-
37/z-d-r-mainmenu-95; рецензентом журналів «Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej» ISSN 2083-1560,
«Ecological Chemistry and Engineering S» ISSN 1898-6196. ISSN 2084-4549 (Online), http://tchie.uni.opole.pl/,
«Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska» ISSN 1733-4381, «Zeszyty naukowe», Wydawnictwo Wyższej
Szkoły technicznej w Katowicach ISSN 2082-7016; доц. Поночовний Ю.Л. – член редколегії міжнародної наукової
конференції (Scopus): 16th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications, 6nd
International Workshop on Theory of Reliability and Markov Modeling for Information Technologies, October, 06-10, 2020,
Kharkiv, Ukraine. http://icteri.org/icteri-2020/workshops-calls-for-papers/thermit-2020/, членом редколегії
міжнародної наукової конференції (Scopus): The 11th International Conference on Dependable Systems, Services and
Technologies May 14-18, 2020, Ukraine, Kyiv. http://dessert.ieee.org.ua/dessert-2020/committees/. Під час
інтерв’ювання з’ясовано, що в умовах пандемії реалізація програми академічної мобільності студентів не
здійснюється. Натомість підписано угоду з Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара та ПДАА
щодо реалізації внутрішньої академічної мобільності (https://www.pdaa.edu.ua/content/akademichna-mobilnist-4).
Студенти ОП мають можливість навчатися у 2-х ЗВО, наприклад, студент групи 126ІСТ_бд_2020 Михно Т.О.
Підписано також угоду про співпрацю щодо реалізації програм академічної мобільності між ПДАА та Державним
університетом "Житомирська політехніка"
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/6819/dogovirizzhytomyrskoyupolitehnikoyu.pdf).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

У ході проведення акредитаційної експертизи виявлено такі позитивні сторони даної ОП у контексті Критерію 4, а
саме: чітка регламентація освітнього процесу; щорічне оновлення робочих програм і силабусів навчальних
дисциплін; постійне оновлення ОП з урахуванням результатів підвищення кваліфікації та наукових досліджень
викладачів; активне залучення студентів до наукової діяльності.

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

На основі здійсненого аналізу освітнього процесу ЕГ рекомендує: 1). Активізувати роботу щодо залучення студентів
до участі у науково-практичних конференціях міжнародного та Всеукраїнського рівня. 2). Зайняти активнішу
позицію щодо грантової та проектної діяльності, посилення академічної мобільності викладачів і здобувачів вищої
освіти.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Освітня програма загалом відповідає Рівню В за Критерієм 4. У ПДАА наявна чітка регламентація освітнього
процесу і постійне оновлення ОП з урахуванням результатів підвищення кваліфікації та наукових досліджень
викладачів. Наявні незначні недоліки, які полягають у активізації участі здобувачів у міжнародних науково-
практичних конференціях та посиленні академічної мобільності науково-педагогічних працівників і здобувачів
вищої освіти, ЕГ вважає несуттєвими і такими, що не перешкоджають досягненню заявлених цілей та програмних
результатів навчання.

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
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окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання регламентуються такими документами: Положення про
організацію навчального процесу в ПДАА
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaproosvitniyproces15042020_1.pdf), Положення про
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2371/polozhennyaprosystemuvnutrishnogozabezpechennyayakostivysh
choyiosvityvpdaa.pdf), Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в ПДАА
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2371/polozhennyaproocinyuvannyarezultativnavchannyazdobuvachivvy
yshchoyiosvityvpdaa.pdf), Положення про атестацію здобувачів вищої освіти у ПДАА
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2371/polozhennya-pro-atestaciyu-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity-u-
pdaa.pdf), Положення про організацію освітнього процесу і проведення поточного, семестрового контролю та
атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у ПДАА
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/osvitniyproceszdystanciynymytehnologiyamypdaa0106.pdf). ОП
передбачає такі форми контрольних заходів: робота на лекціях, виконання лабораторних робіт, оформлення звітів і
їх захист, самостійна робота, комплексне самостійне завдання, розв’язування тестів, представлення та захист
курсових робіт, семестровий контроль – екзамен, залік або диф.залік, захист звітів практики, публічний захист
кваліфікаційних робіт. У силабусах ОК чітко визначені максимальні оцінки не лише по темах і видах оцінювання, а
й по кожному ПРН зі зазначенням мінімального порогового рівня оцінки. За результатами виробничої практики з
фаху проводяться конференції, на яких присутні представники місцевих органів владі та роботодавців, студенти
доповідають про виконані роботи, відбувається нагородження найактивніших студентів
(https://www.pdaa.edu.ua/news/konferenciya-za-rezultatamy-vyrobnychoyi-praktyky-kompleksna-praktyka-z-fahu).
Форми контрольних заходів та критерії оцінювання роз’яснюються здобувачам на першому занятті та містяться у
силабусах і РПНД ОК. Фокус-групою підтверджено, що вимоги є чіткими, зрозумілими та посильними. 94%
студентів зазначили, що критерії та методи оцінювання результатів знань, критерії визначення балів викладач
оприлюднює заздалегідь, 100% опитаних вважають, оцінювання викладачем знань дає змогу продемонструвати
отримані результати навчання у повній мірі (https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/6610/rezultat5.pdf).
Інтерв’ювання здобувачів з’ясувало, що у такому підсумковому контрольному заході як «екзамен» зацікавлені
студенти, що претендують на оцінку «відмінно». Це пов’язано з поділом балів оцінювання ОК: 100 балів поділяється
на 80 за всі форми поточного контролю та 20 балів за екзамен. Оскільки під час підготовки до екзамену студент
комплексно опрацьовує весь матеріал ОК, то ЕГ вважає, що такий поділ не мотивує здобувача до набуття
достатнього рівня теоретичних знань.

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

У Стандарті вищої освіти за спеціальністю 126 “Інформаційні системи і технології” зазначена така форма атестації
здобувачів вищої освіти: публічний захист кваліфікаційної роботи. Форма атестації, зазначена в ОП, повністю
відповідає вимогам стандарту вищої освіти.

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.

Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в ПДАА
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2371/polozhennyaproocinyuvannyarezultativnavchannyazdobuvachivvy
yshchoyiosvityvpdaa.pdf) регулює процедури проведення поточного та підсумкового контролю, ліквідації
академічних заборгованостей, складання екзамену для підвищення позитивної оцінки з ОК. Порядок оскарження
процедури та результатів проведення контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього
процесу в ПДАА
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaproosvitniyproces15042020_1.pdf). Відповідно до
п.8.36 даного Положення «у випадках конфліктної ситуації при проведенні семестрового контролю, за мотивованою
заявою здобувача вищої освіти чи викладача, деканом (директором, завідувачем аспірантурою і докторантурою)
створюється комісія в складі трьох осіб, до якої можуть входити: завідувач відповідної кафедри, гарант освітньої
програми, члени групи забезпечення спеціальності, науково-педагогічні працівники відповідної кафедри,
представники деканату (директорату, аспірантури і докторантури), студентської ради та студентського
профспілкового комітету факультету (академії)». У ході інтерв'ювання студентів з'ясовано, що вони орієнтуються у
своїх правах щодо оцінювання знань та знають процедуру оскарження результатів. Звернень щодо розгляду
конфліктних ситуацій за цією ОП не було зафіксовано.
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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.

Забезпечення дотримання процедур академічної доброчесності регулюється розд. 10 Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2371/polozhennyaprosystemuvnutrishnogozabezpechennyayakostivysh
choyiosvityvpdaa.pdf), Кодексом академічної доброчесності ПДАА
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf), Положенням про
комісію з питань етики та академічної доброчесності ПДАА
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/polozhennya-pro-komisiyu-z-pytan-etyky-ta-akademichnoyi-
dobrochesnosti-2020-pdaa.pdf), Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату в ПДАА
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/polozhennya-pro-plagiat.pdf). При прийомі на роботу або
проходженні по конкурсу НПП підписують декларацію про академічну доброчесність. Здобувачі вищої освіти за
даною ОП: - розглядають питання академічної доброчесності під час вивчення дисципліни «Університетська освіта»
(Тема 3. Академічна доброчесність, Тема 4. Академічна доброчесність у письмових роботах
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/6557/universytetskaosvitasylabus.pdf), на цьому наголошував
перший проректор Писаренко П.В.; - обговорюють Кодекс академічної доброчесності ПДАА та Кодекс про етику
викладача та здобувача вищої освіти ПДАА на кураторських годинах; - брали участь у інтелектуальній грі «Сутність
академічної доброчесності очима здобувачів вищої освіти» (https://www.pdaa.edu.ua/news/sutnist-akademichnoyi-
dobrochesnosti-ochyma-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity); - брали участь у відеоконференції щодо дотримання
академічної доброчесності зі здобувачами вищої освіти спеціальності 126 Інформаційні системи та технології
(https://www.pdaa.edu.ua/news/videokonferenciya-shchodo-dotrymannya-akademichnoyi-dobrochesnosti-zi-
zdobuvachamy-vyshchoyi); - брали участь у конкурсі відеороліків з академічної доброчесності, студент 3-го курсу
спеціальності 126 Федорченко М.Б. посів 1-е місце у цьому конкурсі. Здійснюється аналіз академічних текстів,
створених НПП і здобувачами на наявність запозичень з інших документів за допомогою антиплагіатних систем
Strikeplagiarism.com та Unicheck.com. Курсові та кваліфікаційні роботи здобувачів розміщуються в академічному
репозитарії (http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/), що було підтверджено на зустрічі з фокус-групою. Створено е-
скриньку dobrochesnist@pdaa.edu.ua, проводиться опитування здобувачів вищої освіти щодо обізнаності з
принципами академічної доброчесності (https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/2rezultatynpp.pdf).
Під час спілкування з науково-педагогічними працівниками і студентами ЕГ переконалася у їхній поінформованості
про обов'язковість дотримання принципів академічної доброчесності, які застосовуються у повсякденній практиці.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають діючим вимогам. Правила проведення контрольних заходів є
доступними для всіх учасників освітнього процесу, визначають порядок оскарження результатів контрольних
заходів і їх повторного проходження, є чіткими та зрозумілими. У ЗВО визначено чіткі та зрозумілі політика,
стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності, що послідовно отримуються всіма учасниками
освітнього процесу під час реалізації освітньої програми.

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

Аналіз змісту силабусів навчальних дисциплін показав, що у більшості ОК при формуванні схеми нарахування балів
на екзамен виділяється тільки 20 балів зі 100 балів при мінімальному пороговому рівні оцінки у 60 балів, що
зменшує значимість підсумкового контролю. ЕГ рекомендує: 1). Надати більшої ваги результату семестрового
підсумкового контролю у вигляді екзамену при формуванні результуючого балу з навчальної дисципліни,
наприклад, не менше 50% від загальної кількості балів; 2). Розглянути можливість впровадження комплексних
контрольних заходів для забезпечення оцінювання набуття студентами інтегральних компетентностей. Наприклад,
захист групових проєктних робіт, які дають змогу оцінити результати навчання з кількох освітніх компонентів
(блоку освітніх компонент).

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.
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ЕГ вважає, що освітня діяльність за ОП “Інформаційні управляючі системи” відповідає Рівню В за Критерієм 5,
незважаючи на несуттєві недоліки, які наявні у формуванні схеми нарахування балів з навчальної дисципліни. У
цілому забезпечується чіткість і валідність контрольних заходів та дотримання принципів академічної
доброчесності.

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.

Академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОП, в цілому забезпечує досягнення
визначених ОП цілей та програмних результатів навчання. Аналіз відомостей таблиці 2 самооцінювання, додаткової
інформації до таблиці 2 наданої гарантом ОП за запитом ЕГ (blob:https://office.naqa.gov.ua/a51313cd-b869-413d-
8e8e-7b976e62d31f), профілів викладачів у Google Scholar, Scopus, Web of Science підтвердив відповідність освіти та
публікацій за останні кілька років викладачів закріпленим ОК. Освітній процес на ОП «Інформаційні управляючі
системи» забезпечують 17 науково-педагогічних працівників, з них 15 мають науковий ступінь кандидата наук
(88%), 12 викладачів мають вчене звання доцента (71%), з них 11 жінок (65%), середній вік НПП 48 років. Список
праць та індекс цитувань викладачів кафедри інформаційних систем і технологій можна переглянути на офіційної
web-сторінці університету (https://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-ekonomichnoyi-kibernetyky-ta-informaciynyh-
tehnologiy). Усі викладачі мають профіль у Google Scholar, майже всі викладачі кафедри мають публікації у виданнях,
що індексуються в Scopus та / або Web of Science.Позитивним у контексті підвищення професійної кваліфікації
викладачів, задіяних на даній ОП, є попередній захист докторської дисертації доцентом Поночовниим Ю.Л. у
Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут». ЕГ зазначає, що к.т.н., доц. Івко С.О.
не має за останні 5 років статей у виданнях, що індексуються в наукометричних базах даних, а також статей у
фахових виданнях України, які б відповідали дисципліні «Спеціальні мови програмування», яку він забезпечує.

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

Конкурсний добір викладачів регламентується Положенням про порядок обрання та прийняття на роботу науково-
педагогічних працівників ПДАА (https://drive.google.com/file/d/1AJ2OxyZtVAawk9cgXHbr7kMeQchCwEXD/view).
Відповідно до п. 2.3, 2.4 даного положення конкурс оголошується на заміщення всіх посад НПП. Оголошення про
проведення конкурсу, терміни та умови його проведення публікуються на офіційному веб-сайті ПДАА
(https://www.pdaa.edu.ua/content/perelik-vakantnyh-posad-u-pdaa). Відповідність претендента вимогам до зайняття
посади визначається за такими критеріями: наявність освіти, наукового ступеня, вченого звання; загальна кількість
наукових праць, зокрема публікацій у фахових виданнях та у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus,
Web of Science і навчально-методичних праць за останні 5 років; рівень наукової та професійної активності за
спеціальністю та за профілем кафедри, рейтингова оцінка роботи НПП; підвищення кваліфікації (стажування).
Важливу роль при конкурсному доборі відіграє звітування викладача за умовами попереднього контракту, яке
розглядається на рівнях кафедри, інституту, Академії. Кандидати на вакантні посади проводять відкритті лекції
(заняття) з обов’язковим обговоренням на кафедрі. Цю інформацію підтвердила начальник відділу кадрів Овчарук
О.М.

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

ПДАА досить активно залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу за ОП «Інформаційні
управляючі системи», їх список можна знайти на офіційному сайті (https://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-
ekonomichnoyi-kibernetyky-ta-informaciynyh-tehnologiy). У ході спілкування з роботодавцями ЕГ переконалася у їхній
обізнаності щодо нюансів ОП, можливих шляхів її вдосконалення тощо. Наприклад: - керівник відділу верифікації
НВП Радікс Одарущенко О.М. наголошував на необхідності та брав участь у обговоренні робочої програми
дисципліни «Дискретна математика»; - з ініціативи генерального директора ТОВ Omega Solutions Рябого М.О. в ОП
2020 року додано обов’язкову освітню компоненту «Безпека інформаційних систем» (у перших редакціях ОПП
питання безпеки інформаційних систем, мереж, баз даних розглядались у декількох дисциплінах).

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

Відповідно до Положення про атестацію здобувачів вищої освіти у Полтавській державній аграрній академії
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2371/polozhennya-pro-atestaciyu-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity-u-
pdaa.pdf) головою екзаменаційної комісії призначається фахівець відповідної галузі або науково-педагогічний
(педагогічний) працівник, який не є працівником ПДАА. Головою ЕК з захисту випускних кваліфікаційних робіт на
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даній освітній програмі буде керівник відділу верифікації НВП Радікс Одарущенко О.М. При забезпеченні ОК на
даній ОП фахівці-практики беруть участь у проведенні занять, а саме: Ю.В.Поліщук, інженер ТОВ «ВАК»
(дисципліна «Комп’ютерні мережі»); Бондаренко О.М., генеральний директор ТОВ «Інфосвіт ІТ Сервіс»
(дисципліна «Корпоративні інформаційні системи»). На думку членів ЕГ, залучення фахівців-практиків до
проведення занять на ОП є недостатнім.

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

ПДАА сприяє професійному розвитку викладачів через стажування та підвищення кваліфікації (цей процес
регламентується Положенням про підвищення кваліфікації пед. та НПП ПДАА
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2371/polozhennya-pro-pidvyshchennya-kvalifikaciyi-z-dodatkamy-
22.pdf). Відповідно до колективного договору
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2954/matyuhakoldogovor2017nov.pdf) «усі науково-педагогічні
працівники підвищують кваліфікацію та проходять стажування не рідше одного разу на 5 років зі збереженням
середньої заробітної плати на період підвищення кваліфікації». Викладачі, які забезпечують дану ОП проходили
стажування та підвищення кваліфікації у таких закладах і установах: – ННІ післядипломної освіти Національного
університету біоресурсів і природокористування України (Копішинська О.П. («Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності, web-дизайн та розробка клієнтської частини web-застосування» (свідоцтво СС
00493706/009329-19 від 05.04.2019 р.), Дегтярьова Л.М. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності,
свідоцтво № СС 00493706/009311-19 від 06.04.2019 р., Протас Н.М. Інноваційна спрямованість педагогічної
діяльності, свідоцтво № СС 00493706/009324-19 від 06.04.2019 р.); – Міжгалузевий інститут післядипломної освіти
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (Поночовний Ю.Л., «Комунікаційні
та інформаційні системи» (свідоцтво № ПК 36627007/10013319 від 07.08.2019 р.)); – Національна академія
педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти
(Дегтярьова Л.М. Викладачі-тьютори дистанційного навчання університетів, академій та інститутів, свідоцтво № СП
35830447/1635-19 від 13.09.2019 р.); – Полтавське публічне акціонерне товариство «Електромотор» (Кравченко С.І.,
довідка № 07/25 від 12.04.2018 р.); – освітніх та наукових установах Польщі (Одарущенко О.Б., Центр Освітнього
Консультування (м. Краків, Польща, 13.01.2020 – 26.01.2020), «Ознайомлення з нормативною базою вищої освіти та
кваліфікаційними рівнями республіки Польща, методиками викладання та оцінки, новітніми навчально-
інформаційними технологіями», сertificate of completion KRA200116), Словенії, Чехії. У результаті підвищення
кваліфікації, проходження стажування викладачами оновлено зміст закріплених за ними ОК, зокрема: –
«Системний аналіз» - лектор Дегтярьова Л.М.
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4931/anotaciyasa2019.pdf,
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/6557/systemnyyanalizsylabusdoc.pdf); –«Моделювання систем» -
лектор Протас Н.М (https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4931/anotazijadyszihlinymodelsystem2019.pdf,
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/6074/anotaciyamodelyuvannyasystem240.pdf). Розроблено ОК
«Безпека інформаційних систем» - лектор Дегтярьова Л.М.
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/6557/bezpekaissylabus2020.pdf).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У ЗВО добре налагоджене матеріальне стимулювання розвитку викладацької майстерності науково-педагогічних
працівників, що ґрунтується на Правилах внутрішнього трудового розпорядку Полтавської державної аграрної
академії (https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2371/pravylavnutrishnogotrudovogorozporyadkupdaa.pdf).
Відповідно до Положення про рейтингове оцінювання роботи НПП ПДАА
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaprorornpp.pdf) функціонує система «заохочення
на підставі результатів рейтингової оцінки роботи НПП». Зі слів НПП щороку на сайті університету
оприлюднюється рейтинговий список викладачів і перші 3 викладача зі списку отримують премію. На фокус-групі
було підтверджено, що у ПДАА відбувається преміювання в розмірі посадового окладу за публікацію в науко-
метричних базах Web of Science та Scopus. Головний бухгалтер ПДАА Лінська С.П. проінформувала членів ЕГ, що в
2020 р. на преміювання було витрачено 20 млн.грн. Викладачі, задіяні на даній ОП, підвищують свою педагогічну
майстерність на курсах підвищення кваліфікації (Національна академія педагогічних наук України ДЗВО
«Університет менеджменту освіти», Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і
торгівлі»), семінарах, тренінгах (https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-
informaciynyh-system-ta-
tehnologiy/pidvyshchennyakvalifikaciyivykladachamykafedryinformaciynyhsystemtatehnologiy.pdf). Викладачі ОП мають
нагороди: подяка Міністерства освіти і науки України, почесна грамота Департаменту освіти Полтавської обласної
державної адміністрації, подяки ректора ПДАА.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.
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Сильними сторонами у контексті Критерію 6 є: 1). Академічна та професійна кваліфікація викладачів, що
забезпечують дану ОП, їхнє прагнення до розвитку та вдосконалення ОП та матеріально-технічної бази, на якій
здійснюється освітня діяльність за ОП. 2). Тісний зв'язок викладачів кафедри з роботодавцями. 3). Залучення
фахівців-практиків до проведення тренінгів, семінарів та майстер-класів. 4). Наявність в ПДАА дієвої системи
стимулювання та заохочення науково-педагогічних працівників до професійного розвитку.

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

Аналіз наданих документів та проведених зустрічей з фокус-групами виявив недостатній рівень залучення фахівців-
практиків до проведення аудиторних занять, особливо лекційних занять з фахових дисциплін. ЕГ рекомендує: 1).
Активізувати роботу науково-педагогічних працівників з друку наукових публікацій, що відповідають за змістом
освітнім компонентам, які вони забезпечують. Збільшити кількість фахових наукових публікацій у періодичних
виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core
Collection. 2). Активніше залучати фахівців-практиків галузі ІТ до проведення лекційних занять. 3). Поширити
практику підвищення кваліфікації на потужних навчальних платформах, таких як Coursera, Cisco Networking
Academy тощо, а також на підприємствах ІТ-сфери.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Освітня програма загалом відповідає Рівню В за Критерієм 6, незважаючи на несуттєві недоліки, які полягають у
посиленні відповідності публікацій науково-педагогічних працівників освітнім компонентам та залученні фахівців-
практиків до проведення лекційних занять. Академічна та професійна кваліфікація викладачів, що забезпечують
ОП, їхнє прагнення до розвитку та вдосконалення ОП, забезпечує досягнення заявлених цілей та програмних
результатів навчання. У ПДАА наявна дієва система стимулювання та заохочення науково-педагогічних працівників
до професійного розвитку.

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.

Загалом, ЗВО має достатню матеріально-технічну базу для досягнення визначених ОП цілей та програмних
результатів навчання. ЗВО активно фінансує закупівлі обладнання для реалізації освітнього процесу. Під час
зустрічей із фокус-групами ЕГ встановила, що за останні роки було закуплено близько 30 комп’ютерів для їх
подальшого використання на ОП. Зокрема, в минулому році була відкрита 205 ауд. – “Навчально-дослідна
лабораторія інтелектуальних систем, комп’ютерних мереж та Інтернет речей” на базі якої наявне: - мережеве
обладнання для дисциплін пов’язаних з комп’ютерними мережами, - розгорнута система відеозображення яка
забезпечує напрям, пов’язаний з дослідженням систем відеоаналітики, - VR-окуляри за допомогою яких
відбувається вивчення технологій віртуальної та доповненої реальності; та інше обладнання, яке використовується
під час реалізації навчального процесу. В 2016 році була відкрита 212 ауд.( Комп’ютер ІСА: Athlon TMIIX2 260/MBAS
US/2GbDDRIII/500 Gb/DVD-RW/ATX 400W/ASUSVS197 DE;) на базі якої розгорнутий центр підготовки
користувачів інформаційної системи “Soft.Farm”. В 2017 – 202 ауд. (Системний блок Pentium G4400 s1151/ASUS
H110M-/4Gb/WD 500 Gb;) В 2019 – 213 ауд. (Системний блок Pentium G4400 s 1151/ASUS H110M/МП
GDRM/WD500GB) Проведено поточні ремонти навчальних аудиторій та оновлено меблі. Всі учасники освітнього
процесу мають вільний доступ до мережі Інтернет на усій території. Також на території ЗВО знаходиться спортивний
комплекс, мовний центр, їдальня, гуртожитки та бібліотека, в якій наявні необхідні для реалізації ОП навчально
методичні матеріали. Наявні матеріально-технічні ресурси, загалом, повністю задовольняють потреби всіх учасників
освітнього процесу, проте експертна група рекомендує запровадити процес регулярного оновлення програмного
забезпечення, задіяного на ОП.

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.
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Усі здобувачі вищої освіти мають вільний безоплатний доступ до бібліотеки та електронного каталогу. На зустрічах із
фокус-групами ЕГ встановила, що оновлення бібліотечного фонду є регулярним. Відбувається систематичне
вивчення нагальної потреби у навчально-методичних матеріалах, потім формується список необхідних матеріалів і
здійснюються закупівлі до бібліотечного фонду. Також відбувається щоквартальне інформування всіх учасників
освітнього процесу, щодо нових надходжень до бібліотечного фонду за допомогою офіційного сайту ЗВО
(https://www.pdaa.edu.ua/content/biblioteka). Усі матеріали навчального процесу доступні в об’єктно-орієнтованому
динамічному навчальному середовищі (MOODLE). Під час зустрічі зі фокус-групами здобувачів вищої освіти та
академічним персоналом була продемонстрована робота MOODLE як зі сторони студентства, так і зі сторони
викладачів. У вільний від навчання час здобувачі вищої освіти можуть отримати доступ до комп’ютерних аудиторій,
звернувшись до відповідальної за цю аудиторію людини, що було підтверджено здобувачами вищої освіти на
зустрічі. Експертною групою було встановлено, що всі студенти і викладачі мають вільний і безоплатний доступ до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів.

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.

За результатами огляду освітнього середовища та зустрічей із фокус-групами ЕГ прийшла до висновку, що воно є
безпечним для життя та здоров’я всіх учасників освітнього процесу. Полтавська державна аграрна академія
регулярно, що було підтверджено на зустрічах із фокус-групами, проводить опитування, щодо умов навчання в
академії. Результат цих опитувань показує високий рівень задоволеності здобувачів вищої освіти умовами навчання,
що було підтверджено здобувачами під час спілкування із ЕГ
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/6610/rezultat12.pdf). У ПДАА наявна служба психологічної
підтримки(https://www.pdaa.edu.ua/content/psyhologichna-sluzhba-poltavskoyi-derzhavnoyi-agrarnoyi-akademiyi), яка
періодично проводить діагностичну (анкетування з метою аналізування загально психічного стану здобувачів вищої
освіти.) та профілактичну (тренінги, семінари ) в межах ЗВО. Також психологічна підтримка проводить заходи
направлені на адаптацію першокурсників до життя ЗВО. На зустрічах із фокус групою здобувачів вищої освіти було
підтверджено, що студенти ознайомлені із можливістю отримання психологічної підтримки. У ЗВО функціонує
Відділ моніторингу та забезпечення якості освіти (https://www.pdaa.edu.ua/content/viddil-monitoryngu-ta-
zabezpechennya-yakosti-osvity), який проводить опитування з метою виявлення потреб та інтересів здобувачів вищої
освіти (https://www.pdaa.edu.ua/content/opytuvannya).

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

Освітня підтримка здобувачів здійснюється завдяки плідній співпраці між кураторами академічних груп,
старостами, здобувачами вищої освіти та викладачами. Здобувачі вищої освіти повідомили, що їх повністю
задовольняє структура відносин із викладачами та рівень освітньої підтримки, який надає ЗВО. Зладнана співпраця
всіх учасників освітнього процесу забезпечує повну організаційну підтримку здобувачів вищої освіти. Інформаційна
підтримка здобувачів вищої освіти відбувається через об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище
(MOODLE) та корпоративну пошту. Студенти повідомили про наявність чатів у Viber з кураторами їхніх академічних
груп. Також інформування відбувається з допомогою офіційного сайту ПДАА (https://www.pdaa.edu.ua/).
Консультативна та соціальна підтримка забезпечується наявністю психологічної служби
(https://www.pdaa.edu.ua/content/psyhologichna-sluzhba-poltavskoyi-derzhavnoyi-agrarnoyi-akademiyi), омбудсмена
освітнього процесу (https://www.pdaa.edu.ua/content/ombudsmen-uchasnykiv-osvitnogo-procesu). Омбудсмена
освітнього процесу здійснює активну діяльність в межах консультативної, організаційної та інформаційної
підтримки. Зокрема, ЕГ відмічає активну участь студентського самоврядування у процесі популяризації навчання на
освітніх програмах ЗВО (https://www.pdaa.edu.ua/content/studentska-rada-universytetu).

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

У ПДАА створені умови для реалізації права на освіту особам з освітніми особливими потребами. На першому
поверсі корпусу, в якому відбувається реалізація ОП, всі аудиторії забезпечені без пороговим доступом, наявні
розкладні пандуси, контрастні накладки на сходи, та обладнаний доступ до санітарних кімнат. Також здобувачам з
особливими освітніми потребами надається можливість навчання за індивідуальним графіком. Усі матеріали
освітнього процесу доступні в об’єктно-орієнтованому динамічному навчальному середовищі (MOODLE). На ОП
відсутні особи зі особливими освітніми потребами.

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
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для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

Політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій регламентуються такими документами: - Положення про
протидію булінгу (цькуванню) у ПДАА
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2371/polozhennyaproprotydiyubulingu.pdf) - Положення про
організацію освітнього процесу в ПДАА
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaproosvitniyproces15042020.pdf) - Положення про
омбудсмена учасників освітнього процесу у ПДАА
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5343/polozhennya-pro-ombudsmena-navchalnogo-procesu.pdf) -
Положення про порядок вирішення конфліктних ситуацій
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5343/polozhennyaproporyadokvyrishennyakonfliktnyhsytuaciy.pdf) На
зустрічах із фокус-групою здобувачів вищої освіти експертній групі було повідомлено, що у разі виникнення
конфліктною ситуацію здобувачі будуть звертатись до омбудсмена учасників освітнього процесу
(https://www.pdaa.edu.ua/content/ombudsmen-uchasnykiv-osvitnogo-procesu) або до куратора своєї академічної групи.
Омбудсмен учасників освітнього процесу зобов’язаний розглянути усі усні та письмові звернення учасників
освітнього процесу та перевірити викладені у них факти. Після чого скликається тимчасова комісія, яка розглядає
конфліктну ситуацію. Також здобувачі вищої освіти повідомили, що у разі виникнення конфліктної ситуації вони
мають право звертатись до кураторів їх академічних груп або деканату. Це підтверджує факт довірливих відносин
між здобувачами вищої освіти та адміністрацією ЗВО. Омбудсменом учасників освітнього процесу є представник
професорсько-викладацького складу. Омбудсмен освітнього процесу має одного представника з числа
професорсько-викладацького складу та одного представника з числа здобувачів вищої освіти. На думку ЕГ, подібний
підхід зі включенням до інституції освітнього омбудсмена представників різних груп учасників освітнього процесу
забезпечує незалежний та нейтральний розгляд усіх звернень. Також студенти повідомили про наявність “Скриньки
довіри”, куди можна звертатись зі збереженням анонімності.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильною стороною у контексті Критерію 7 є: 1). Зацікавленість ЗВО у фінансуванні та покращенні даної ОП. 2).
Наявність “Навчально-дослідної лабораторія інтелектуальних систем, комп’ютерних мереж та Інтернет речей” та
“Центру підготовки користувачів інформаційної системи SoftFarm”. 3). Активна діяльність психологічної служби та
наявність продуманої інституції освітнього омбудсмена.

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

Недоліком у контексті Критерію 7 є відсутність процедури оновлення ліцензійного програмного забезпечення.
Позитивно оцінюючи відповідність ОП критерію експертна група вважає за доцільне рекомендувати проведення
роботи з оновлення ліцензійного програмного забезпечення, а також розширити спектр спеціалізованого
ліцензійного програмного забезпечення, яке використовується у навчальному процесі за ОП.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ЕГ вважає що ОП загалом відповідає критерію 7, освітнє середовище та матеріальні ресурси в основному
забезпечують потреби всіх учасників освітнього процесу. Недоліки, що полягають у потребі оновлення ліцензійного
програмного забезпечення, є несуттєвими, не мають фундаментального характеру та можуть бути усунені в
короткий час.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.
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Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОП здійснюється згідно: - Положенням про
організацію освітнього процесу в ПДАА
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaproosvitniyproces15042020_1.pdf) - Положенням
про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2371/polozhennyaprosystemuvnutrishnogozabezpechennyayakostivysh
choyiosvityvpdaa.pdf) - Положенням про освітню (освітньо-професійну, освітньо-наукову) програму в ПДАА
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaopp2020.pdf) Згідно положень моніторинг та
перегляд ОП відбувається регулярно, не рідше одного разу протягом терміну дії освітньої програми, із залученням
всіх зацікавлених осіб. До процедури перегляду ОП залучені гарант освітньої програми, академічна спільнота,
здобувачі вищої освіти, роботодавці та інші стейкхолдери. Відділ моніторингу та забезпечення якості освіти
періодично проводить анкетування задля моніторингу реалізації ОП (https://www.pdaa.edu.ua/content/opytuvannya).
На зустрічах зі фокус-групами був підтверджений факт проходження опитувань. Аналіз результатів зустрічей зі
фокус-групами підтвердив дотримання процедур забезпечення якості освітнього процесу, описаних у Положеннях.

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.

Експертна група встановила, що здобувачі вищої освіти дійсно залучені до процесу періодичного перегляду освітніх
програм та інших процедур забезпечення якості освітнього процесу. За результатами зустрічей із фокус-групами
було встановлено, що студенти можуть у безпосередньому спілкуванні із викладачами надавати свої пропозиції,
щодо покращення ОП. Також на ОП присутня деяка практика студента-медіатора між адміністрацією та
здобувачами. Цей студент є учасником групи по розробці ОП. Студент, який виступає медіатором повідомив, що він
за участі старостів академічних груп регулярно проводить опитування серед здобувачів і постійно збирає думки
студентства для їх подальшого представлення адміністрації. Також студентство залучено до перегляду ОП шляхом
проходження опитувань, розроблених Відділом моніторингу та забезпечення якості освіти
(https://www.pdaa.edu.ua/content/opytuvannya). ЕГ отримала підтвердження від здобувачів вищої освіти та
представників органів студентського самоврядування, що їх думки дійсно враховуються при реалізації освітнього
процесу.

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

Роботодавці залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її
якості, що було підтверджено на зустрічі зі фокус-групою. Представники підприємств здійснюють рецензування ОП
(https://www.pdaa.edu.ua/content/recenziyi-vidguky-steykholderiv-1). Кафедра інформаційних систем та технологій
проводить зустрічі зі стейкхолдерами, що допомагає здійснювати постійний моніторинг відношення роботодавців
до процесу реалізації ОП, що представлено у таблиця результатів співпраці зі стейкхолдерами за 2020 рік
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-informaciynyh-system-ta-
tehnologiy/spivpracyazisteykholderamy2020.pdf) Роботодавці залучені до затвердження нових редакцій освітньої
програми, що підтверджується наступними протоколами: - Протокол засідання науково-методичної ради
спеціальності “Інформаційні системи та технології” від 22 квітня 2020 року
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-informaciynyh-system-ta-
tehnologiy/protokol7.pdf) - Протокол засідання науково-методичної ради спеціальності “Інформаційні системи та
технології” від 20 березня 2019 року (https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-
informaciynyh-system-ta-tehnologiy/protokol6.pdf).

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

У ПДАА є відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників головною задачею якого є сприяння
подальшому працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та здійснення моніторингу кар’єрного шляху випускників.
Проте, за результатами зустрічей зі фокус-групами ЕГ встановила, що здобувачі вищої освіти не обізнані, щодо
функціонування даного структурного підрозділу. За даною ОП випусків ще не було.

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

Система забезпечення якості реалізації освітнього процесу керується Положенням про систему внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2371/polozhennyaprosystemuvnutrishnogozabezpechennyayakostivysh
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choyiosvityvpdaa.pdf) та Положенням про організацію освітнього процесу в ПДАА
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaproosvitniyproces15042020_1.pdf), які
забезпечують вчасне реагування на виявлені недоліки в освітній програмі. Зокрема, в Положеннях передбачений
щорічний моніторинг та перегляд освітніх програм, регулярне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-
педагогічних і педагогічних працівників та оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному сайті ПДАА
(https://www.pdaa.edu.ua/content/anketuvannya-2). Після моніторингу, результати опитувань розглядається на
засіданнях кафедр, Вчених радах, методичних радах. На зустрічах із фокус-групами здобувачів вищої освіти,
роботодавців та представників органів студентського самоврядування експертна група встановила, що їхні
побажання були обговоренні на засіданнях та враховані при оновленні ОП. Зокрема, експертній групі було
повідомлено, що за ініціативи здобувачів вищої освіти дисципліна “Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси” була
перенесена із третього семестру у четвертий. На зустрічі із фокус-групою роботодавців експертна група встановила
факт внесення пропозиції, щодо вивчення дисципліни “Безпека інформаційних систем”, яка була врахована при
оновленні ОП.

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

ОП «Інформаційні управляючі системи» проходить первинну акредитацію.

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

Під час проведення експертизи ЕГ відмітила рівень сформованої культури якості, яка сприяє постійному розвитку
ОП. У Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2371/polozhennyaprosystemuvnutrishnogozabezpechennyayakostivysh
choyiosvityvpdaa.pdf) визначені процедури моніторингу забезпечення якості освітнього процесу. Робоча група
аналізує результати моніторингу та проводить оновлення ОП. Далі освітня програма розглядається на засіданні
кафедри, після чого погоджується навчально-методичною радою, Вченою радою факультету і затверджується
Вченою радою академії. Розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами регулюється п.12
Положення про організацію освітнього процесу в
ПДАА(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaproosvitniyproces15042020_1.pdf). За
результатами зустрічей зі фокус-групами, експертна група прийшла до висновку, що учасники академічної
спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Сильної стороною у контексті Критерію 8 є: 1). Активне залучення всіх зацікавлених осіб до процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми. 2). Дієва система моніторингу з усіх
питань, пов’язаних зі реалізацією освітнього процесу.

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

Позитивно оцінюючи виконання даного критерію, експертна група також рекомендує активізувати інформування
здобувачів вищої освіти, щодо можливостей ПДАА у допомозі подальшого працевлаштування за допомогою відділу
сприяння працевлаштуванню студентів і випускників.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.
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Експертна група встановила, що внутрішня система забезпечення якості у контексті даної освітньої програми є
дієвою. Всі стейкхолдери залучені до процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду
освітньої програми. ЕГ відмітила дієву систему моніторингу якості реалізації освітнього процесу. Проте, експертна
група рекомендує активізувати роботу відділу сприяння працевлаштуванню студентів і випускників. Загалом ОП
відповідає вимогам в контексті Критерію 8.

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.

Правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу є чіткими, зрозумілими та
регламентуються: - Статутом ПДАА, Колективним договором ПДАА (http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-02-
20/6896/nmo-182-2.pdf), - Правилами внутрішнього трудового розпорядку
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2371/pravylavnutrishnogotrudovogorozporyadkupdaa.pdf), -
Положенням про омбудсмена учасників освітнього
процесу(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5343/polozhennya-pro-ombudsmena-navchalnogo-
procesu.pdf), - Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2371/polozhennyaprosystemuvnutrishnogozabezpechennyayakos
tivyshchoyiosvityvpdaa.pdf), - Положенням про організацію освітнього процесу в
ПДАА(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaproosvitniyproces15042020_1.pdf), -
Кодексом академічної доброчесності Полтавської державної аграрної
академії(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf), - Кодекс
про етику викладача та здобувача вищої освіти Полтавської державної аграрної академії
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/etychnyy-kodeks.pdf), - Положенням про забезпечення права
на вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в
ПДАА(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyapravonavybnavchdysc550555typogr.pdf), -
Положенням про освітню (освітньо-професійну, освітньо-наукову) програму в
ПДАА(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaopp2020.pdf), - Положенням про
оцінювання результатів навчання ЗВО
ПДАА(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2371/polozhennyaproocinyuvannyarezultativnavchannyazdobuv
achivvyyshchoyiosvityvpdaa.pdf) - Положенням про атестацію здобувачів вищої освіти у
ПДАА(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2371/polozhennya-pro-atestaciyu-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity-
u-pdaa.pdf) - Положенням про відрахування, переривання навчання, поновлення та переведення здобувачів вищої
освіти в Полтавській державній аграрній академії,
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaprovidrahuvannyapereryvannyanavchannya904.pdf)
- Положенням про проведення практики студентів
ПДАА(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaproprovedennyapraktyky.pdf), - Положенням
про академічну мобільність ЗВО ПДАА
(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2371/polozhennyapromobilnistpdaa.pdf) Усі документи знаходяться у
вільному доступі на офіційному сайті Полтавської державної аграрної академії на таких сторінках сайту: -
https://www.pdaa.edu.ua/content/dostup-do-publichnoyi-informaciyi - https://www.pdaa.edu.ua/content/akademichna-
dobrochesnist - https://www.pdaa.edu.ua/content/polozhennya-pro-osvitnyu-diyalnist Проте, експертна група відмічає
неповне наповнення англомовної версії офіційного сайту ЗВО.

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.

Відповідно до п.3 “ Положенням про освітню (освітньо-професійну, освітньо-наукову) програму в
ПДАА”(https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaopp2020.pdf) проєкт освітньої програми
розміщується на офіційному сайті ЗВО протягом місяця з метою отримання рецензій від усіх зацікавлених сторін
(https://www.pdaa.edu.ua/content/proyekty-na-2021-rik). За результатами зустрічей зі стейкхолдерами ЕГ
встановила, що відповідний проєкт підлягав обговоренню. Також, на сайті опубліковані рецензії, які поступали
після публікації проєкту (https://www.pdaa.edu.ua/content/recenziyi-vidguky-steykholderiv-1).

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 сайті ПДАА розміщена інформація про освітню програму (https://www.pdaa.edu.ua/content/osvitni-
programy). Аналіз наведених матеріалів показав достатній їх обсяг для інформування відповідних заінтересованих
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сторін.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

До сильних сторін ОП у контексті Критерію 9 є відкритість інформації для ознайомлення. Всі офіційні документи,
включно зі проєктами та рецензіями ОПП, розміщено на сайті.

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

Недоліком у контексті Критерію 9 є відсутність повного наповнення англомовної версії сайту. Наприклад, вона
містить переклади тільки 8 з 11 назв пунктів меню головної сторінки та не має англомовної версії назв підпунктів.
Позитивно оцінюючи відповідність ОП критерію експертна група вважає за доцільне рекомендувати провести
наповнення англомовної версії офіційного ресурсу з метою збільшення рівня доступності для іноземних здобувачів
вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Освітня діяльність за ОП загалом відповідають визначеному критерію 9. Інформація про ОП та інші документи у
повному обсязі наявні на офіційному сайті. Проте, експертна група рекомендує завершити упорядкування
англомовної версії офіційного сайту ПДАА.

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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
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Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Верес Олег Михайлович

Члени експертної групи

Палагута Катерина Олексіївна

Новицька Анна Сергіївна
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