
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Освітня програма 1418 Інженерія програмного забезпечення

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

14.07.2020 р. Справа № 0386/АС-20

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

Удовик Ірина Михайлівна – головуючий,

Беседовський Олексій Миколайович,

Штовба Сергій Дмитрович,

Чумаченко Дмитро Ігорович,

Турбал Юрій Васильович,

Савенко Олег Станіславович,

Рубін Едуард Юхимович,

Ролік Олександр Іванович,

Приходько Сергій Борисович,

Любченко Віра Вікторівна,

Левківський Вадим Валерійович,

Корченко Олександр Григорович,

Бурячок Володимир Леонідович,

Роскладка Андрій Анатолійович,

за участі запрошених осіб:

Гожик Андрій Петрович, директор НМЦ організації навчального процесу – представник ЗВО,

Бичков Олексій Сергійович – гарант ОП,

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

Назва ЗВО Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 1418

Назва ОП Інженерія програмного забезпечення

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Cпеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 14, Проти – 0

1. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністюСторінка 2



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

На думку ГЕР

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

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

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення» має чіткі цілі, що відповідають Стратегії розвитку
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Цілі ОП бакалавра, включаючи унікальність, повністю
співпадають з цілями ОП магістра з такою самою назвою. Хочемо наголосити, що ОП різного рівня - це різні ОП, тому
вони не можуть мати однакових цілей.

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

У закладі вищої освіти та структурному підрозділі, що відповідає за реалізацію освітньої програми, періодично
проводяться опитування студентів, які дозволяють встановити інтерес студентів до цілей освітньої програми та
програмних результатів навчання, проте зі студентами і випускниками не проводились зустрічі, круглі столи з
обговорення цілей ОП, тобто активний діалог налагоджений не був.

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

Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій розвитку
спеціальності та ринку праці. Надано низку рецензій. Під час формування цілей та освітніх програм проаналізовано
схожі ОП відчизняних (Національний авіаційний університет, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського») та закордонних (Естонський Університет прикладних наук з підприємництву (Таллінн), Університет
прикладних наук (Тампере, Фінляндія), Каледонський університет (Глазго, Шотландія), Вестмінстерський університет
(Лондон, Велика Британія)) ЗВО. Однак, що саме було враховано не відзначено.

1.4 Освітня програма дає можливість досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої
освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності).

За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої
освіти програмні результати навчання мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня
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Освітня програма “Інженерія програмного забезпечення” відповідає стандарту вищої освіти. Проте в структурно-
логічній схемі 8 освітніх компонент не пов'язані ні з чим.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

В освітній програмі встановлена модель вибору дисциплін за блоками (ОП містить 5 вибіркових блоки, які
складаються з 9 освітніх компонент та 3 парних блоків з двох дисциплін). Обсяг вибіркових компонент складає 60
кредитів ЄКТС, або 25% від навантаження.

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

Освітньою програмою передбачено технологічну виробничу (6 кредитів ЄКТС) та переддипломну виробничу (3
кредита ЄКТС) практики, остання безпосередньо пов’язана з тематикою кваліфікаційних робіт бакалаврів.

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

Виявлено, що отримання здобувачами соціальних навичок (soft skills) у освітній програмі забезпечується в освітніх
компонентах загального (Вступ до університетських студій, Соціально-політичні студії) та професійного (Менеджмент
проектів програмного забезпечення) циклів підготовки, де здобувачі отримують уміння професійної комунікації,
роботи в команді, уміння ведення дискусій, пошуку компромісних рішень та планування робочого часу.

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

Професійній стандарт відсутній.

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

Обсяг самостійної роботи становить від 1/3 до 2/3 годин всіх годин, відведених на вивчення відповідної навчальної
дисципліни. Розподіл аудиторної та самостійної роботи здійснювався без врахування думки головних стейкхолдерів –
студентів, що було підтверджено під час бесіди ЕГ з фокус-групою здобувачів вищої освіти та випускників.

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

не застосовується
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Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Правила прийому на навчання є чіткими, зрозумілими та оприлюднені на офіційному сайті ЗВО.

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

Правила прийому визначають коефіцієнти при вступі також враховують важливість математичної підготовки для
вступників на ОП та мають наступні значення: українська мова та література – 0,2, математика – 0,6; іноземна мова
або фізика – 0,2. Ваговий коефіцієнт атестату - 0. Вступні іспити для вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста
проводяться за програмами ЗНО з урахуванням особливостей ОП.

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

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється «Положенням про порядок реалізації права на
академічну мобільність Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» та «Положенням про
порядок перезарахування результатів навчання в Університеті». Проте таких випадків за освітньою програмою
«Інженерія програмного забезпечення» не було.

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

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній освіті, обсягом до 30 кредитів ЄКТС регламентується
Положенням про порядок перезарахування результатів навчання у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка. Проте таких випадків за освітньою програмою «Інженерія програмного забезпечення» не було.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Здобувачі вищої освіти вказують на використання викладачами новітніх методів навчання під час проведення
практичних та лабораторних занять (метод кейсів, воркшопи, тощо) до проведення яких залучають практиків.

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

Загальні норми порядку та критеріїв оцінювання викладені в розділі 7 «Положення про організацію освітнього
процесу у КНУ ім. Т.Шевченка», з яким здобувачі вищої освіти можуть ознайомитися в електронному вигляді на сайті
ЗВО.

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

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

Оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик на ОП ІПЗ за результатами
щорічного локального та загальноуніверситетського моніторингу регламннтується п. 2 Положенням про організацію
освітнього процесу у КНУ ім. Т. Шевченка.

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

не застосовується

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Система оцінювання знань студентів з кожної дисципліни включає поточний (у випадку визначення лише одного
модулю), модульний та семестровий контроль знань, оцінювання результатів практик і державну атестацію за певним
освітньо-кваліфікаційним рівнем. Здобувачі ознайомленні із загальними критеріями проведення контрольних
заходів, особливостями контрольних заходів освітніх компонент та заздалегідь проінформовані про їх проведення,
критерії оцінювання та забезпеченні матеріалами для підготовки.

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

Форма атестації відповідає стандарту.

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

Студенти, що навчаються на ОП «Інженерія програмного забезпечення» позитивно оцінюють об’єктивність
екзаменаторів, демонструють поінформованість щодо процедур повторного проходження контрольних заходів та
зазначають можливості покращення результатів навчання та вирішення конфліктних ситуацій.

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

В Університеті дотримуються стандартів та відповідної процедури академічної доброчесності при підготовці: наукових
робіт, статей, тез, курсових та кваліфікаційних робіт. Проте випадків порушення академічної доброчесності, окрім
несистемних прикладів списування на ОП немає. У звіті ЕГ відзначено, що здобувачі вищої освіти слабо обізнані у
питаннях академічної доброчесності.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

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

Науково-педагогічні кадри мають відповідну кваліфікацію і здійснюють необхідну роботу з методичного
забезпечення навчального процесу. Проте те, що гарантом ОП "Інженерія програмного забезпечення" на
бакалаврському та магістерському рівнях є одна людина, є недоліком, оскільки ОП з однаковою назвою на різних
рівнях вищої освіти є різними освітніми програми, якими повинні опікуватись різні особи. Аналіз звіту
самооцінювання, звіту експертної групи та інформації з відкритих джерел показав, що спеціальність 121 у ЗВО не
забезпечена достатньою кількістю викладачів, що відповідають ліцензійним вимогам.

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

не застосовується

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

На даній освітній програмі кафедрою проводиться постійне консультування з роботодавцями, щодо вмісту освітніх
компонент.

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

До систематичного проведення аудиторних занять професіоналів практиків не залучено.

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

не застосовується

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Система стимуляції передбачає матеріальні й моральні заохочення і регламентується Статутом Університету,
Колективним договором, Положенням про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних
працівників тощо.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

Обґрунтування ГЕР

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

Фінінсові та матеріально-технічні ресурси є достатніми для досягнення цілей та ПРН.

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

Університет забезпечує безоплатний доступ до всіх інфраструктур та інформаційних ресурсів.

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

Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти. Університет має свою власну
психологічну клініку для студентів.

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

Викладачі надають будь-яку організаційну, інформаційну та консультативну підтримку студентам. Інформування
студентів відбувається на різних он-лайн платформах.
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7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

В місцях для людей з обмеженими можливостями встановлені пандуси для доступу на перший поверх. За
необхідністю розклад занять для груп з обмеженими можливостями обмежується аудиторіями першого поверху.

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

Політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій є чіткими та зрозумілими і регламентуються положенням про
організацію освітнього процесу, порядком вирішення конфліктних ситуацій у Київському національному університеті
ім. Тараса Шевченка.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Експертною групою виявлена відсутність чітких процедур перегляду та затвердження ОП, визначених в часових
термінах, а саме ОП розглянута та погоджена на кафедрі, НМК факультету та Вченій Раді факультету у жовтні 2017
року, Вченою Радою університету в червні 2018 р., а введена в дію наказом ректора в лютому 2019 р.

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

Здобувачі вищої освіти за ОП засвідчили, що не приймали участі у процесі перегляду і оновлення освітньої програми.

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

Взаємодія з роботодавцями щодо процесу періодичного перегляду ОП має нерегулярний характер.

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

Зв’язок з випускниками здійснюється через особисті стосунки викладачів, кураторів та співробітників адміністрації
факультету.

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

Виявлені недоліки, пов’язані з дотриманням нормативних актів, щодо змісту освітньої програми, відповідності
освітніх компонентів компетентностям та програмним результатам навчання, визначеним у ОП, реалізації вибіркової
складової на ОП, могли бути усунуті при дієвому механізмі контролю якості.

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

Це первинна акредитація ОП.

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

не застосовується

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)
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Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

До процесу перегляду ОП залучалися, як зовнішні стейкхолдери - роботодавці, академічна спільнота, партнери
університету, представники ІТ-компаній (ТОВ «Верітекс Епрайзер», ПП «Інісіт»), так науково-педагогічні працівники
та здобувачі освіти ОП, що підтверджується рецензіями та відгуками стейкхолдерів, згідно відомостей
самооцінювання ОП та результатами співбесіди з фокус-групами. Проте, інформації щодо дати оприлюднення не
виявлено.

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

не застосовується

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
1. Рекомендуємо переглянути цілі освітньої програми, та виключити їх повторення з ОП другого (магістерського)
рівня "Інженерія програмного забезпечення". 2. Рекомендуємо проводити зустрічі зі студентами та випускниками
щодо обговорення цілей ОП, як це прописано в Положенні про організацію освітнього процесу у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка. 3. Рекомендуємо переробити структурно-логічно схему,
забезпечивши зв'язок всіх освітніх компонент. 4. Рекомендуємо враховувати регіональний контекст у подальшому
оновленні освітньої програми.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1. Рекомендуємо реалізувати право вільного вибору з усіх дисциплін (в тому числі інших освітніх програм та рівнів
вищої освіти). 2. Рекомендуємо враховувати думку стейкхолдерів щодо обсягів та окремих освітніх компонент
освітньої програми.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
1. Рекомендуємо розробити прозорий алгоритм, згідно якого nepезараховується 60 кредитів ЄКТС із програми
підготовки ОКР "Молодший спеціаліст", адже, згідно наданого звіту самоаналізу, фахових випробувань при вступі не
відбувається (Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого
спеціаліста здійснюється у формі ЗНО з української мови та літератури, математики, іноземної мови або фізики (на
вибір)).

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
1. Рекомендуємо оновити список джерел і рекомендованої літератури у ряді робочих програм ОП із долученням до
списку результатів наукових досліджень викладачів ОП.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
1. Рекомендуємо організовувати заходи для підвищення обізнаності студентів у питаннях академічної доброчесності
та існуючих інституціональних засобах в університетах контролю та запобігання проявам порушення.

Критерій 6. Людські ресурси
1. Рекомендуємо змінити гаранта за одній з двох ОП (або бакалаврського, або магістерського рівня). 2. Рекомендуємо
ввести практику оприлюднення інформації про групи забезпечення спеціальності. 3. Рекомендуємо залучати
професіоналів-практиків до систематичного проведення аудиторних занять.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
не застосовується

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1. Рекомендуємо дотримуватись процедур перегляду та затвердження ОП. 2. Рекомендуємо залучати здобувачів вищої
освіти до процесу перегляду і оновлення освітньої програми.

Критерій 9. Прозорість та публічність
1. Рекомендуємо розробити процедури та механізми, якими будуть фіксуватися всі пропозиції стейкхолдерів із
зазначенням дат надходження пропозицій.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

Сторінка 10



4. Додатки
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

УДОВИК ІРИНА МИХАЙЛІВНА
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