
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Державний університет "Одеська політехніка"

Освітня програма 50837 Комп'ютерні науки

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

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 Державний університет "Одеська політехніка"

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 50837

Назва ОП Комп'ютерні науки

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Cпеціальність 122 Комп'ютерні науки

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Криворучко Олена Володимирівна, Леощенко Сергій Дмитрович,
Зосімов В`ячеслав Валерійович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 05.07.2021 р. – 07.07.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/op/acreditation/2553/vidom
osti_pro_samoocinyuvannya_osvitnoyi_programy_122_phd.pdf

Програма візиту експертної групи https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/op/acreditation/2553/progr
ama_roboty_eg_122_phd.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Загальні враження про ОНП «Комп’ютерні науки» та її реалізації у Державному університеті "Одеська політехніка"
(ДУОП) є позитивними. Програма є актуальною, узгодженою з місією та стратегією розвитку ЗВО. ОНП має
підтримку адміністрації ДУОП та стейкхолдерів. Гарант ОНП та НПП займають активну позицію щодо
забезпечення якості освітнього процесу та позитивно реагують на пропозиції та рекомендації ЕГ. Експертна група
вважає, що основні цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням сучасних
тенденцій розвитку спеціальності на галузевому, місцевому та глобальному рівнях. Освітня програма відповідає
потребам усіх стейкхолдерів. Освітній процес відбувається в повному обсязі згідно законодавства щодо вищої освіти,
здійснюється якісно, у комфортних для викладачів і здобувачів умовах, з використанням сучасного лабораторного
та допоміжного обладнання. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної
освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у обсязі,
передбаченому законодавством. Викладацький склад має відповідний рівень кваліфікації. Експертна група дійшла
висновку, що інтереси та пропозиції стейкхолдерів в цілому враховуються під час формулювання цілей та
програмних результатів навчання освітньої програми, що акредитується. На основі результатів проведених
зустрічей було встановлено факт урахування їх зацікавленості у формуванні певних компетенцій. Інформацію
викладено коректно. За освітньо-науковою програмою (ОНП), що акредитується, в ЗВО здійснюється освітній
процес з підготовки здобувачів третього рівня, який відповідає критеріям якості ОНП та відображає особливості
регіональної специфіки ЗВО. Вчасно було надано доступ до всіх необхідних матеріалів, а також за запитом -
додатково при узгодженні та затвердженні програми візиту експертної групи перед дистанційним виїздом.
Належним чином були організовані усі заплановані зустрічі з фокус-групами. Вважаємо, що в цілому освітня
програма має перспективи для подальшого існування, розвитку та удосконалення в майбутньому.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

До сильних сторін ОНП «Комп’ютерні науки» слід віднести: відповідність науковим інтересам аспірантів та
забезпечення підтримки їх науковим дослідженням, що дозволяє сформувати компетентності здобувачів, які
заявлені в ОНП; наявність «критичної маси» дослідників, які спільно працюють в одному науковому напрямку та
утворюють достатній науковий потенціал за спеціальністю 122 в контексті даної ОНП; активність наукових
керівників , які публікуються у фахових наукових виданнях України та в зарубіжних наукових виданнях, в тому числі
тих, що входять до наукометричних баз Scopus та Wof S; – активна позиція керівництва ЗВО у питаннях підтримки
психологічно-соціальних потреб здобувачів; – відкритість керівництва та безпосередньо ректора до співпраці та
звернень студентів; – наявність навчальних лабораторій з устаткуванням, що активно оновлюється та підтримується
із залученням партнерів: іноземних ЗВО та спонсорів; До позитивних практик відносяться: – активна позиція
Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених й залучення представників товариства
до вченої ради та інших структур ЗВО для представлення інтересів здобувачів; – чітка та впроваджена стратегія
роботи із здобувачами з особливими потребами, що підтверджена нормативною базою та відповідною матеріально-
технічною базою; – дієве функціонування Центру із забезпечення якості вищої освіти та його готовність до внесення
змін, у чому ЕГ пересвідчилась під час дистанційної акредитації; можливість для здобувачів публікувати результати
власних наукових досліджень у фахових наукових журналів категорії «Б» та матеріалах конференцій, що
організовуються на базі ЗВО.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Наявні певні недоліки та недбалість в оформленні документу ОНП: фокус ОНП сформульовано досить широко;
таблиця 5.3 “Матриця співвідношення ... ” не відповідає змісту таблиць 5.1 та 5.2; ОК П01 «Педагогічна практика за
професійним спрямуванням» внесено в перелік обов’язкових ОК без зазначення кількості кредитів ECTS;
структурно логічна схема (п. 4.3 ОНП) подана без відображення зв’язків між ОК; Також слід відзначити певні
недоліки щодо публічного висвітлення наступної інформації: пропозицій та зауважень від стейкхолдерів щодо
удосконалення ОНП; результатів атестації здобувачів; електронного варіанту інструменту для зворотнього зв’язку,
на кшталт «Анонімної Скриньки Довіри», яка б могла більш активно використовуватися в умовах дистанційного
освітнього процесу для збільшення репрезентативності звернень стейкхолдерів; суті звернень та претензій
стейкхолдерів та відповідного реагування на них; поточного проекту ОНП; Рекомендації В даний час ЗВО
знаходиться на стадії реорганізації у зв'язку з об’єднанням з іншим ЗВО, фокус групи з адміністрацією та
структурними підрозділами показали що зараз активно відбувається процес приведення у відповідність
документації ЗВО, тож ЕГ рекомендує звернути увагу на наступне: - Положення про порядок визнання результатів
навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у неформальній та інформальній освіті доповнити
відповідними пунктами із описом процедури оскарження саме результатів роботи комісії з перезарахування
результатів навчання у неформальній освіті; - Доповнити положення «Про порядок організації вивчення вибіркових
ОК» описом окремої процедури вибору ОК для аспірантів з урахування специфіки їх навчального процесу; -
Положення «Про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів» не містить опису окремої
процедури для аспірантів. Також ЕГ рекомендує: для стимулювання здобувачів до отримання додаткових знань в
неформальній освіті, поширювати інформацію про таку можливість серед аспірантів, а також викладачам кафедри
ІС розробити перелік рекомендованих ресурсів, курсів тощо; при наступному перегляді ОНП, не вказувати назви
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дисциплін в ОНП, замість цього зазначити Дисципліна за вибором 1, 2 тощо. Те ж саме стосується навчального
плану. Це дозволить змінювати перелік вибіркових ОК без необхідності актуалізації їх переліку в ОНП та НП;
зазначити кількість кредитів ECTS для ОК П01 «Педагогічна практика за професійним спрямуванням»; приділити
значно більше уваги публічному висвітлення інформації щодо результатів обговорення проекту ОНП, результатів
атестації здобувачів формалізувати процедуру залучення стейкхолдерів до процесу періодичного перегляду ОНП; з
метою підвищення ефективності та зручності користування сайтом ЗВО, розробити централізовану політику
надання посилань на соціальні мережі, сторонні медіа-ресурси інститутів та кафедр, тощо. ЕГ вважає, що загалом
виявлені слабкі сторони ОНП не є систематичними та не є критичними щодо реалізації ОНП.

III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Державний університет "Одеська політехніка" має стратегічний план розвитку на 2021-2026 роки
(https://drive.google.com/file/d/18Z7aGOCdI0JVprH0UKaBFcvzdjHleClK/view) який визначає його місію як
«Формування професійної національної еліти на засадах принципів академічної культури доброчесності та
гуманізму, спроможних до самоосвіти та навчання впродовж життя.» Метою ОНП «Комп’ютерні науки» є розвиток
академічних, професійних і творчих здібностей професіоналів, які опанували сучасні досягнення в області
комп’ютерних наук та здатні продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми, проводити дослідницько-
інноваційну та наукову діяльність у галузі інформаційних технологій та комп’ютерних наук, аналізувати,
систематизувати, оцінювати, презентувати результати наукових досліджень та/або виконуваних інноваційних
розробок, передавати свої знання та досвід в ході педагогічної діяльності, що цілком відповідає концепції освітньої
діяльності університету. Під час інтерв'ювання керівництва ЗВО ЕГ встановила, що керівництво добре усвідомлює й
враховує практичний контекст місії і стратегії ДУ «Одеська політехніка», який формується під впливом низки
чинників галузевого, регіонального та демографічного характеру. Під час формулювання мети й програмних
результатів навчання за даною ОНП цей практичний контекст враховано шляхом орієнтування на інтереси
роботодавців та здобувачів вищої освіти, що підтвердилося під час інтерв'ювання експертною групою відповідних
фокус-груп. Слід відзначити що фокус ОНП “Загальна освіта в галузі комп’ютерних наук та інформаційних
технологій з акцентом на формування та розвиток компетентностей спрямованих на продукування нових ідей,
розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння
методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення фундаментальних та (або) прикладних
наукових досліджень з моделювання, проектування, розробки, впровадження організаційних, технічних,
природничих і соціально-економічних інформаційних систем та створення інтелектуальних інформаційних
технологій.” сформульовано досить широко, без чітко визначеного спрямування. Таким чином, ЕГ вважає, що цілі і
завдання ОНП «Комп’ютерні науки» в значній мірі корелюють з місією, стратегією та цілями ЗВО. ЕГ робить
висновок про відповідність ОНП підкритерію 1.1

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

Зацікавленими сторонами даної ОНП виступають роботодавці, здобувачі вищої освіти, академічна спільнота. Під
час онлайн зустрічей з фокус-групами (адміністрація ЗВО, здобувачі вищої освіти, роботодавці) ЕГ встановила, що
потреби всіх стейкхолдерів враховуються в значній мірі. Залучення роботодавців та здобувачів підтверджується
відповідними рецензіями та обговоренням на засіданні кафедри та результатами зустрічі з роботодавцями
(Протоколи засідання кафедри Інформаційних систем №5 від 19.12.2019р., №7 від 12 березня 2020 р. - відповіді на
запит ЕГ п.1 в системі). Так, за рекомендаціями роботодавців в загальну частину перенесено дисципліну «Сучасні
методи інтелектуального аналізу даних» (ПРН 01, 03, 04, 06, 07, 11) та розширено її обсяг, розширено обсяг
дисципліни «Математичне моделювання та обчислювальні методи», змінено зміст вибіркової дисципліни
«Теоретичні та прикладні аспекти обробки мультимедійних даних» Залучення здобувачів відбувається також через
відповідні опитування (https://docs.google.com/forms/d/1ldt98GYfwyYUU0GDKVdE-VawWqfSKv1rPzTj44og2yw/edit?
ts=60ed7ad2#responses). Результати опитувань, надані гарантом на запит ЕГ (додаються до звіту) свідчать про, в
цілому, високий рівень задоволеності здобувачів умовами навчання на ОНП «Комп’ютерні науки». Низький рівень
задоволеності відзначено лише з питань рівня технічного оснащення лабораторних практикумів та проведення
позанавчальних культурно-масових закладів. Тож ЕГ робить висновок про відповідність ОНП підкритерію 1.2
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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.

Мета освітньої програми враховує кон'юнктуру ринку праці, регіональний контекст (через залучення регіональних
роботодавців) та акцентована на проведення досліджень за напрямами: інтелектуальні системи та нейромережеві
технології обробки та розпізнавання сигналів і зображень; інформаційні системи та інструментальні засоби
контролю, діагностики і автоматизованого управління системи та інформаційні технології синтезу звуку та графіки,
доповненої реальності та геоінформаційні системи. Так, ПРН11, та ПРН12 направлені на вивчення штучного
інтелекту, нейромережевих технологій, автоматизованого управління. Університет має угоди про співпрацю з
низкою регіональних ІТ компаній, таких як «Неткрекер», «Сигма Софтвеер», «Люксофт», представники яких
долучаються до обговорення ОНП. Під час зустрічі з гарантом, ЕГ пересвідчилась, що при розробці ОНП
використовувався досвід аналогічних програм наступних ЗВО: ОНП «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
(https://osvita.kpi.ua/op), НТУ «ХПІ» (https://drive.google.com/file/d/1uuddnqoiY9wuwuMIwJKZ6nUZrPWUWIR-
/view) та НУ «Львівська політехніка» (http://directory.lpnu.ua/majors/DDPGS/9.122.00.00/51/2019/ua/full), що
підтверджується протоколом засідання кафедри ІС №8 від 16.01.2019р. (додається до звіту) Галузевий та
регіональний контекст враховується шляхом підтримання постійного контакту з асоціаціями регіональних компаній
- ”IT Family” та «Одеський ІТ кластер продуктових компаній», «Українське науково-освітнє ІТ товариство» та
науковими установами Одеського регіону, наприклад, Одеський науково-дослідних інститут судових експертиз,
Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова. ЕГ робить висновок про відповідність ОНП підкритерію 1.3.

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» третього рівня вищої освіти відсутній. Але за
відсутності затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, ПРН мають
відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня. В ОНП 2020 р.,
ПРН відповідають 8-му рівню Національної рамки кваліфікації, що повністю відповідає постанові КМУ від
25.06.2020 №519.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Сильними сторонами ОНП у контексті відповідності Критерію 1 є: - відповідність цілей ОНП до Стратегії ДУ
«Одеська політехніка» до 2026 р.; - врахування практичного контексту місії і стратегії ЗВО під час формулювання
мети й програмних результатів навчання за даною ОНП; - наявність вмотивованого академічного персоналу як на
стадії проектування, так і на стадії подальшого перегляду та оновлення ОНП; - наявність реальної тісної співпраці із
роботодавцями, які мотивовані до участі у формуванні якісної ОНП; - цілі ОНП і програмні результати навчання
визначено з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці, галузевого і регіонального контекстів.

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

З огляду на досить загальне формулювання фокусу ОНП, ЕГ рекомендує під час її наступного перегляду
сформулювати більш чіткий та вузьконаправлений фокус.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.
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ОНП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 1.1, 1.3, 1.4. Враховуючи
певну узгодженість ОНП за підкритерієм 1.2, сильні сторони ОНП, релевантність отриманих фактів в контексті
Критерію 1, та різну вагомість окремих підкритеріїв, експертна група робить висновок, що ОНП «Комп’ютерні
науки» та освітня діяльність ДУ «Одеська політехніка» за цією програмою в контексті критерію 1 відповідає рівню В.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

ОНП за спеціальністю «Комп’ютерні науки» знаходиться за посиланням:
https://opu.ua/sites/default/files/files/opscans/122-0_2020_kompyuterni_nauky.pdf. Обсяг ОНП складає 45 кредитів
(4 роки навчання), вибіркові дисципліни - 12 кредитів (26,7%), що повністю відповідає вимогам законодавства.
Згідно п. 27 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (у зв’язку з
відсутністю стандарту даної ОНП, ЕГ використовує попередньо визначений обсяг як стандарт, а саме ЕГ за
рекомендацією Національного агентства користується Постановою КМУ №261 від 23.03.2016) визначає, що ОНП
третього рівня включає чотири компоненти, які забезпечують набуття компетентностей згідно “Матриці
відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми”: 1. Здобуття глибинних знань із
спеціальності. Забезпечується ОП01, ОП02 в обсязі 12 кредитів ЄКТС (рекомендація - не менше 12 кредитів ЄКТС). 2.
Оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями. Забезпечується ОЗ03 - 4 кредити ЄКТС
(рекомендація 4-6 кредитів ЄКТС). 3. Набуття універсальних навичок дослідника. Забезпечується ОЗ04 - 6 кредитів
ЄКТС кожна (рекомендація - не меньше 6 кредитів ЄКТС). 4. Здобуття мовних компетенцій. Забезпечується ОЗ01 - 7
кредитів ЄКТС (рекомендація - 4-8 кредитів ЄКТС). Отже, ЕГ вважає, що ОНП «Комп’ютерні науки» відповідає
вимогам у контексті підкритерію 2.1.

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.

ОНП, за якою здійснювався набір у 2020 році, містить 10 ОК, з них 8 обов'язкових та 2 вибіркових. Також ОНП
містить наукову складову, яка направлена на роботу за темою дисертаційного дослідження. Структура ОНП є
достатньо простою, ЕГ вважає, що ОК складають логічну взаємопов’язану систему і належать до таких блоків:
обов’язкові ОК, які подають теоретичний зміст предметної області, знання філософських наук та навички
академічного письма англійською мовою, дисципліни професійної підготовки та дисципліни вільного вибору з
переліку вибіркових дисциплін професійної підготовки (зазначені в таблиці 4.2.1, п. 2.1), або з переліку,
запропонованого іншими кафедрами, або з інших рівнів освіти, які надають розширені знання з комп’ютерних наук
та інших галузей знань. Структурно логічна схема (п. 4.3 ОНП) подана без відображення зв’язків між ОК. Під час
інтерв’ювання, гарант та начальник центру забезпечення якості вищої освіти, посилались на документ “Процедура з
розроблення освітніх програм”
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/procedura_z_rozrobky_op_versiya_04_suya_dp_02_8.18.3_2
020_onpu.pdf), що регламентує форму подання структурно логічної схеми ОК. Також вони зазначали що під час
попередніх акредитацій інших ОП, представники ЕГ звертали увагу на це питання і в ЗВО вже ініційована
процедура перегляду відповідної документації Також слід зазначити що Таблиця 5.3 “Матриця співвідношення
програмних результатів навчання до освітніх компонент” не відповідає змісту таблиць 5.1 та 5.2, що свідчить про
певну недбалість під час формування ОНП. Гарант запевнила, що ці недоліки будуть усунуті під час чергового
перегляду ОНП. Загалом, всі ОК спрямовані на досягнення ПРН. ЕГ робить висновок, що в цілому зміст ОНП
дозволяє досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання.

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

Аналіз НП, робочих програм ОК, компетентностей та ПРН за ОНП свідчить про загальну відповідність даної ОНП
предметній області спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Всі ОК у цілому відповідають зазначеній спеціальності
за третім рівнем вищої освіти, та узгоджуються із особливостями ОНП, оскільки програма акцентована на
проведенні досліджень з комп’ютерних наук, які включають інтелектуальні системи та нейромережеві технології
обробки та розпізнавання сигналів, системи технічного зору, доповненої реальності та геоінформаційні системи.
Зміст ОНП також акцентовано на формування та розвиток професійних компетентностей, що включають наукові та
прикладні знання, а ПРН спрямовано на отримання передових концептуальних та методологічних знань з
комп’ютерних наук, вміння формулювати і перевіряти гіпотези, планувати і виконувати експериментальні та/або
теоретичні дослідження з комп’ютерних наук, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті
рішення, що відповідає вимогам до фахівців за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Отже, ЕГ вважає, що ОНП
«Комп’ютерні науки» відповідає вимогам у контексті підкритерію 2.3.
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4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.

ЕГ встановила, що для забезпечення формування індивідуальної траєкторії навчання здобувача освіти
розробляється та затверджується індивідуальний план роботи аспіранта та тема дисертаційної роботи. Гарант ОНП
та/або науковий керівник ознайомлюють здобувачів з можливостями внутрішньої мобільності упродовж усього
терміну навчання. Формування індивідуальної освітньої траєкторії відбувається згідно положення «Про порядок
організації вивчення вибіркових освітніх компонентів» (https://opu.ua/document/3354). Процедуру вибору,
детально подано в п.5 та 6 цього Положення. Ці пункти містять окремі підпункти що регламентують процедуру
вибору для здобувачів 1 – 3 курсів бакалаврської підготовки та для здобувачів 1 курсу магістерської підготовки.
Положення не містить окремої процедури для аспірантів. За власним бажанням кожний здобувач має право
ознайомитись із робочими програмами будь-якого ОК, включеного до НП, а також з НП підготовки фахівців інших
спеціальностей. Ця інформація доступна на сайті ЗВО. Під час інтерв’ювання здобувачі висловлювали задоволеність
процесом вибору дисциплін та рівнем викладання, відзначали високий професіоналізм своїх викладачів. Отже, ЕГ
вважає, що ОНП «Комп’ютерні науки» відповідає вимогам у контексті підкритерію 2.4.

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

Згідно до наказу №146-в від 17.03.2020 «Про формування навчальних планів докторів філософії на 2020-2021 н.р.»
(додається до звіту), педагогічна практика за професійним спрямуванням відбувається впродовж другого курсу
навчання (протягом 3-го або 4-го семестру), в обсязі не менше ніж 50 годин. ОНП передбачає обов’язкову ОК (П01)
«Педагогічна практика за професійним спрямуванням» обсягом не менше 50 годин. Слід зазначити, що ОК П01 в
ОНП віднесено до обов’язкових компонент професійної підготовки, але без указання кількості кредитів. Гарант
надав пояснення, що практика є позакредитною ОК із посиланням на наказ №146-в від 17.03.2020, однак в тексті
наказу не зазначено статус позакредитної ОК. В ЗВО існує положення «про проведення практичної підготовки
здобувачів вищої освіти в Одеському національному політехнічному університеті»
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_provedennya_praktychnoyi_pidgotovky_stud
entiv_v_onpu.pdf), в якому теж не зазначено про позакредитний статус практики. В звіті самоаналізу наведено
посилання на Типову навчальну програму педагогічного практикуму за професійним спрямуванням, затверджену
16.05.2016 р. (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/onpu_vid3.pdf). В ній зазначено що обсяг
практики становить 5 кредитів ECTS, повний обсяг часу - 150 годин, 14 з яких аудиторних. Але ця інформація не
відповідає зазначеному в ОНП обсягу практики в 50 годин. Очевидно, що посилання веде на застарілу версію
документу. ЕГ вважає некоректним внесення ОК П01 «Педагогічна практика за професійним спрямуванням» в
перелік обов’язкових ОК без зазначення кількості кредитів, тим більше, зважаючи на те, що загальний обсяг ОК
складає 45 кредитів, що дає змогу додати кредити на практичну підготовку, без перевищення обмеження в 60
кредитів. Не зважаючи на недоліки в оформленні документації, результати інтерв’ювання здобувачів, роботодавців,
академічного персоналу, дозволяють зробити висновок про достатньо високий рівень організації практичної
підготовки здобувачів вищої освіти, який дозволяє у повній мірі здобути компетентності, необхідні у подальшій
професійній діяльності. Окрім того, наукова складова (регламентується індивідуальним планом здобувача)
передбачає підготовку та опублікування статей у фахових вітчизняних та закордонних виданнях, участь у наукових
семінарах, всеукраїнських та міжнародних конференціях, наукових школах України та за її межами. Отже, ЕГ
вважає, що ОНП частково відповідає вимогам у контексті підкритерію 2.5

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

Ознайомлення з робочими програмами дисциплін дозволило ЕГ встановити, що деякі фахові дисципліни
передбачають формування та розвиток загальних компетентностей. Більшість ОК мають окремі тематичні розділи,
які дозволяють набути певних соціальних компетентностей (soft skills). В освітньому процесі використовуються
відповідні форми та методи навчання, що сприяють набуттю соціальних навичок, наприклад, для формування soft
skills з критичного мислення - дебати, рольові ігри, кейси, захист дисертаційної роботи, участь у наукових заходах.
Крім того, обов’язкові ОК також передбачають набуття здобувачами соціальних навичок, а саме дисципліни
“Філософія та методологія наукових досліджень” (ЗК01, СК01, 07, ПРН01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10), “Управління
науковою діяльністю” (ЗК02, 04, СК01, 06, 07, ПРН01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10), “Психологія та педагогіка вищої
школи” (ЗК01, СК04, 07, 09, ПРН01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 13). Отже, ЕГ вважає, що ОНП «Комп’ютерні науки»
повністю відповідає вимогам у контексті підкритерію 2.6.

7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).
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Відповідного затвердженого професійного стандарту в Україні не існує.

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.

Навчальний план за ОНП передбачає освітню складову у перші два роки навчання (окрім практичної компоненти),
загальним обсягом 45 кредитів ЄКТС. Навчальний рік становить 2 семестри. Навчальний час здобувача визначено в
пп 2.1 «Положення про організацію освітнього процесу» [https://opu.ua/document/2492]. Розподіл часу між
заняттями і самостійною роботою регламентується навчальним та робочим навчальним планами, графіком
навчального процесу. Згідно методичних рекомендацій стосовно акредитацїі PhD-програм аудиторне навантаження
дисциплін, які пропонуються на третьому рівні вищої освіти, повинно бути не менше, ніж ¼ (25%) від загального
освітнього навантаження, визначеного для дисципліни. При вивченні НП за цією ОНП (затвердженого 27.08.2020)
ЕГ встановила, що всі ОК відповідають нормі. Отже, ЕГ вважає, що ОНП «Комп’ютерні науки (мова навчання
українська)» відповідає вимогам у контексті підкритерію 2.8.

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.

За ОНП «Комп’ютерні науки» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 122
«Комп’ютерні науки» на час проведення акредитаційної експертизи підготовка за дуальною формою освіти не
здійснювалася.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Сильними сторонами ОНП у контексті Критерію 2 є: - наявність у ОНП освітніх компонент, які з’явилися на базі
рекомендацій роботодавців, та їх поступове оновлення; - можливість набуття здобувачами вищої освіти соціальних
навичок, які відповідають заявленим цілям ОНП; - позитивні відгуки роботодавців щодо змісту ОНП, відповідності
переліку ОК сучасним вимогам, логічності їх викладання.

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

ЕГ відзначила наступні слабкі сторони ОНП у контексті Критерію 2: Структурно логічна схема (п. 4.3 ОНП) подана
без відображення зв’язків між ОК Таблиця 5.3 “Матриця співвідношення програмних результатів навчання до
освітніх компонент” не відповідає змісту таблиць 5.1 та 5.2 Положення «Про порядок організації вивчення
вибіркових освітніх компонентів» не містить опису окремої процедури для аспірантів ОК П01 «Педагогічна
практика за професійним спрямуванням» внесено в перелік обов’язкових ОК без зазначення кількості кредитів
ECTS ЕГ рекомендує: при наступному перегляді ОНП, не вказувати назви дисциплін в ОНП, замість цього зазначити
Дисципліна за вибором 1, 2 тощо. Те ж саме стосується навчального плану. Це дозволить змінювати перелік
вибіркових ОК без необхідності актуалізації їх переліку в ОНП та НП; доповнити положення «Про порядок
організації вивчення вибіркових освітніх компонентів» описом окремої процедури вибору ОК для аспірантів з
урахування специфіки їх навчального процесу; зазначити кількість кредитів ECTS для ОК П01 «Педагогічна
практика за професійним спрямуванням».

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Враховуючи неповну відповідність ОНП за підкритерієм 2.2, 2.4, 2.5, яка, проте, не є критичною, а також,
враховуючи той факт, що гарант та представники ради якості чітко усвідомлюють існуючі недоліки і прикладають
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всіх зусиль до їх усунення, експертна група робить висновок, що ОНП «Комп’ютерні науки» та освітня діяльність ДУ
"Одеська політехніка" за цією ОНП в контексті критерію 2 відповідають рівню В.

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

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією ДУ «Одеська політехніка» та затверджені Вченою радою
25.05.2021 р. (https://op.edu.ua/vstup/rules). Правила прийому до аспірантури наведено у додатку №3
(https://drive.google.com/file/d/1XJILbwTuWh8MfJ9JLlWP1nNfxkA0n0UL/view ) і знаходяться у відкритому доступі.
Правила прийому складено у відповідності до чинного законодавства, правила щорічно оновлюються, викладені
чіткою мовою та в достатній мірі структуровані, є чіткими і зрозумілими для вступників, не містять
дискримінаційних вимог, що підтверджується за результатами зустрічей зі здобувачами, що свого часу були
абітурієнтами. Отже, ЕГ робить висновок про повну відповідність ОНП у контексті підкритерію 3.1

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

Згідно з Правилами прийому до аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра
або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Вступники до аспірантури ДУ «Одеська політехніка» складають
вступні іспити зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності); з іноземної
мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Програми вступних
випробувань затверджуються головою приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому
документів. Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті Університету. При прийомі на навчання
до аспірантури конкурсний бал визначається наступним чином: Кб = 0,6·Ф + 0,4·І, де Кб – конкурсний бал
вступника до аспірантури; Ф – результат вступного фахового випробування зі спеціальності, від 0 до 200; І –
результат вступного випробування з іноземної мови, від 0 до 200. До участі у конкурсному відборі допускаються
вступники, які склали вступні випробування з оцінкою не нижче встановленого мінімального рівня: – 160 балів – з
фахового випробування із спеціальності; – 140 балів – з вступного іспиту з іноземної мови. Згідно положення,
особам, що мають опубліковані наукові праці за проблематикою спеціальності, на яку вони вступають, до
конкурсного бала за результатами експертизи рішенням Приймальної комісії зараховується додатково: – 5 балів за
статтю, опубліковану в науковому фаховому виданні; – 15 балів за статтю, опубліковану в науковому виданні, що
входить до наукометричної бази SCOPUS, WOS, core collection; – 5 балів за патент України або іноземних держав (у
тому числі особам, що є співавторами патенту). Отже, ЕГ вважає, що правила прийому на навчання за освітньою
програмою достатньо враховують особливості самої освітньої програми.

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.

Порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється Положенням про порядок реалізації
права на академічну мобільність (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_amob.pdf), та
Положенням про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в
Одеському національному політехнічному університеті (пункти 3, 4, 6, 8)
[https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_perev_2019.pdf]. Вступники, що здобули
рівень магістра в іншому ЗВО, проходять процедуру перевірки документів про попередню вищу освіту через ЄДЕБО.
Наявність сертифікату не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, звільняє здобувача
від складання вступного іспиту з іноземної мови. ЕГ констатує повну відповідність підкритерію 3.3

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.

Інформація про визнання та порядок зарахування результатів неформальної та інформальної освіти міститься у
пункті 2 Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНП у
неформальній та інформальній освіті
[https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pro_neformalnu_osvitu.pdf], яке опубліковано на офіційному
сайті ЗВО. Відомості про СО у п. 3.5 зазначено “Визнання результатів навчання у неформальній освіти
розповсюджується лише на вибіркові дисципліни ОНП”, хоча Положення про порядок визнання результатів
навчання не містить такої інформації. Етапи процедури визнання результатів чітко та доступно прописані:
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звернення із заявою на ім’я гаранта ОНП; наказом ректора створюються комісія, до якої входять директор інституту
або декан факультету в якому навчається здобувач, гарант освітньої програми за якою навчається здобувач, члени
групи забезпечення ОП, науково-педагогічні працівники, які викладають відповідну дисципліну; розгляд комісією
наданих документів протягом п’яти робочих днів. Результатом може бути: зарахування результатів навчання;
співбесіда зі здобувачем; призначення контрольних заходів; відмова у зарахуванні. У разі негативного висновку
комісії здобувач має право оскаржити його відповідно до Положення про порядок проведення внутрішнього
службового розслідування в Одеському національному політехнічному університеті
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennyz63.pdf). На думку ЕГ, випадок оскарження
результатів роботи комісії з перезарахування результатів навчання у неформальній освіті не входить до переліку
підстав для призначення внутрішнього службового розслідування, що вказані у п. 2.4 даного положення. Доцільно
було б Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у
неформальній та інформальній освіті, доповнити відповідними пунктами із описом саме процедури оскарження
результатів роботи комісії з перезарахування результатів навчання у неформальній освіті. На даній ОНП не було
практики перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній чи інформальній освіті. Отже, ЕГ
робить висновок про часткову відповідність ОНП у контексті підкритерію 3.4

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому є чіткими та зрозумілими, доступними для ознайомлення на сайті університету. Правила та
процес визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, а також у неформальній освіті чітко та
доступно описані у відповідних положеннях, що також опубліковані на сайті ДУ «Одеська політехніка».

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

Оскільки на даній ОНП не було звернень здобувачів щодо перезарахування результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті, ЕГ рекомендує поширювати інформацію про таку можливість серед аспірантів. Також для
стимулювання здобувачів до отримання додаткових знань в неформальній освіті, ЕГ рекомендує викладачам
кафедри ІС розробити перелік рекомендованих ресурсів, курсів тощо. Положення про порядок визнання результатів
навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у неформальній та інформальній освіті доповнити
відповідними пунктами із описом процедури оскарження саме результатів роботи комісії з перезарахування
результатів навчання у неформальній освіті.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила прийому на навчання, які стосуються цієї ОНП є чіткими та зрозумілими для потенційних вступників, та
оприлюднені на сайті ДУ «Одеська політехніка». Дискримінаційних положень в них виявлено не було. Особливості
ОНП враховані з допомогою вступного фахового випробування, що розробляється відповідними фаховими
комісіями. Процедури визнання результатів навчання, отриманих під час академічної мобільності та у
неформальній освіті також є чіткою та зрозумілою, оприлюдненою на офіційному сайті ЗВО. З огляду на
вищевикладене та на те, що зазначені слабкі сторони мають рекомендаційний характер, вважаємо, що ОНП
відповідає рівню В за даним критерієм.

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.

Відповідно до п.2.4 «Положення про організацію освітнього процесу в Одеському національному політехнічному
університеті» ( https://cutt.ly/vmDQMGp) освітній процес в ДУОП здійснюється за такими формами: навчальні
заняття; самостійна робота; практична підготовка та контрольні заходи. Основними видами навчальних занять є
лекція; лабораторні роботи, практичні і семінарські заняття, індивідуальні заняття та консультації. Вони
здійснюються у відповідності до розкладу занять та консультацій, а також до розкладу екзаменаційної сесії
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(https://cutt.ly/ZmDEivF). На лекціях надається інформація, яка має теоретико-методологічний характер, що
відкриває можливості до розвитку критичного мислення у сфері сучасних інформаційних технологій майбутнього
науковця. Велика увага на даній ОНП надається самостійній роботі здобувачів, що регулюється «Положенням про
самостійну роботу здобувачів» (https://cutt.ly/7mDQ607) , яке введене в дію 2017 роком. Під час зустрічі зі
здобувачами ОНП різних років вступу на навчання, вони засвідчили, що залучаються до обговорення ОНП, що
враховуються їхні побажання щодо вилучення або додавання тієї чи іншої освітньої компоненти, що вони вільно та
демократично можуть формувати свою особисту траєкторію навчання. На даний час в університеті йде обговорення
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії ( https://cutt.ly/fmDWpVv) , в
якому передбачено такі розділи, як права та обов’язки аспірантів, порядок та умови вступу до аспірантури, порядок
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі, реалізація права вільного вибору
дисциплін і формування індивідуальної траєкторії навчання, здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза
аспірантурою. Здобувачі та представники ЦЗЯВО проінформували, що скарг на ОНП та методи навчання на даній
програмі не було. Принципи академічної свободи враховані у Положенні про організацію освітнього процесу в
ОНПІ (https://cutt.ly/XmDWzDc) , що забезпечує науково-педагогічним працівникам можливість вільно обирати
форми та методи навчання та викладання. Аспіранти мають право на вибір навчальних дисциплін і формування
індивідуального навчального плану (відповіді на запит ЕГ п.3,4 5 в системі ). Можливість вибору дисциплін
оприлюднено на сайті університету (https://cutt.ly/vmDWQT5) . Академічна свобода також забезпечується правом
вибору здобувачами теми наукового дослідження, форм навчання та форм роботи з керівником. Також слід
зазначити, що здобувачі мають можливість вільно обрати інший ЗВО України або світу - зустріч з членами
наукового товариства молодих вчених Манікаєвою О. та Хамрай В. це засвідчила (https://cutt.ly/WmDWUdG ).
Таким чином, ЕГ вважає, що 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. ЕГ робить висновок про відповідність ОНП підкритерію 4.1.

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 результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання освітніх компонентів ОНП
міститься у робочих програмах, навчально-методичному забезпеченні кожного освітнього компоненту, системі
дистанційного навчання та регулюється «Положенням про організацію освітнього процесу в Університеті»
(https://opu.ua/document/2492). По кожній ОК ОНП є сторінка компоненти яка містить всю інформацію про
дисципліну – хто є викладачем, за якою кафедрою закріплена, мету та завдання ОК, зміст ОК, форми та методи
викладання, критерії оцінювання. Як приклад ОК «Сучасні методи інтелектуального аналізу даних»
(https://opu.ua/education/programs/components/8998). Також здобувачі освіти третього рівня даної ОНП можуть
знайомитись з інформацією ОНП в динаміці – порівнювати ОНП попередніх років, профіль програми та ін.
(https://opu.ua/education/programs/phd-122-0 ). На сайті університету є академічний календар
(https://opu.ua/calendar-asp) який є своєчасним джерелом інформації для здобувачів. Приклад, яким чином в
системі дистанційного навчання виглядає ОК наведено в системі відповідей (приклад дистанційного курсу).
Виходячи з того, що здобувачам вищої освіти своєчасно надається необхідна інформація щодо цілей, змісту та ПРН,
порядку та критеріїв оцінювання за кожним ОК в межах ОНП, ЕГ робить висновок про відповідність ОНП
«Комп’ютерні науки» у контексті підкритерію 4.2.

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

Університет забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОНП. Наукова складова освітньо-
наукової програми оформляється у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта і є невід’ємною
частиною навчального плану аспірантури (відповіді на запит ЕГ п.5 в системі). Невід’ємною частиною наукової
складової освітньо-наукової програми є підготовка та публікація наукових статей, виступи на наукових
конференціях, семінарах тощо. За навчальним планом перші два роки відводяться на засвоєння освітніх
компонентів, огляд стану проблеми, постановку завдань дослідження, вибір методу їх розв’язання, розробку і
описання теоретичної частини дослідження – моделей та методів, класифікацій. Третій рік розрахований на
розробку і опис прикладних результатів дослідження – програм, алгоритмів, технологій та ін. Останній рік
розрахований на підготовку і проведення необхідних експериментальних досліджень. Здобувачі мають можливість
друкуватись у трьох фахових наукових журналів категорії «Б»: «Прикладні аспекти інформаційних технологій»
(https://aait.opu.ua/), «Вісник сучасних інформаційних технологій» (https://hait.opu.ua/), «Праці Одеського
політехнічного університету» (https://pratsi.opu.ua/ ) на безоплатній основі. Засновником цих двох перших журналів
є університет. Також Інститутом комп’ютерних систем проводяться міжнародні та науково-практичні конференції.
Наприклад, здобувач Смородін Андрій В’ячеславович (тема дослідження «Нейромережеві алгоритми
удосконалення консервативних чисельних методів у нелінійній динаміці», керівник д.т.н., проф. Дмитришин
Дмитро Володимирович) керується дослідженнями свого наукового керівника, а саме - 1) O.Franzheva Spatial
synchronization of cellular automata in evolutionary processes simulation tasks; D. Dmitrishin, E. Franzheva, I. Iacob, and
A. Stokolos Optimal search fornonlinear discrete systems cycles Приклади такого характеру було підтверджено під час
спілкування з фокус-групами здобувачі, НПП та гарантом. (відповіді на запит ЕГ п.7 в системі). Стосовно
практичного впровадження, то з усіма діючими науковими темами можна ознайомитись на сайті університету
(https://opu.ua/science/research), так результати держбюджетної НДР № 189-145 «Мова концептуального
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моделювання та методи для розробки баз даних із багатоваріантною персистентністю» (№ДР0120U104108)
знайшли відображення у наукових роботах таких здобувачів, як Колонко Матіас Ханс Георг та Петросюк Д.В. На
відкритій зустрічі відбулося спілкування з Колонко Матіас Ханс Георг, який зараз вже знаходиться вдома – в
Німеччині. За результатами аналізу отриманої інформації ЕГ робить висновок про відповідність ОНП «Комп’ютерні
науки» у контексті підкритерію 4.3.

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

Зміст навчальних дисциплін перш за все є в навчальній програмі дисципліни, а розробка та втілення в освітній
процес програм регулюється в Університеті у відповідності з «Положенням про робочу програму навчальної
дисципліни» (https://opu.ua/document/2549 ) - дана інформація була детально висвітлена під час зустрічей з
Гарантом ОНП, з представниками відділу управління якістю та представниками НПП. Кожна ОК має свою сторінку
дисципліни ( https://opu.ua/kaf-is/disciplines), доступ д якої здійснюється з офіційної сторінки кафедри. Сторінки
дисциплін типові, наприклад дисципліна «Методологія створення сервіс орієнтованої архітектури ІС»
(https://opu.ua/education/programs/components/9004 ) складається зі анотації, завдань, основних результатів
навчання, форми організації освітнього процесу та види навчальних занять, тематики та видів навчальних занять,
самостійна робота, процедура оцінювання, умов допуску до підсумкового контролю, політика освітнього процесу.
Обговорення змісту ОНП та освітніх компонент у наукових та фахових осередках є позитивною практикою ЗВО.
Зокрема, постійно проводяться обговорення ОНП зі стейкхолдерами з провідних компаній, так, на засіданні
кафедри Інформаційні системи (ПРОТОКОЛ №7 від 12.03.2020 р.- відповіді на запит ЕГ п.1 в системі) розглядалося
питання про необхідність розширення дисципліни «Математичне моделювання та обчислювальні методи» для
отримання більш глибоких навичок розробки математичних моделей при створенні інтелектуальних інформаційних
систем за рахунок більш пролонгованого опанування теоретичного та практичного матеріалу. На даном засідання
кафедри були присутні і жваво обговорювали дане питання - Заступиник директора ТОВ «Неткрекер» Гортовлюк
О.А., про необхідність наведення основних напрямків за якими можливе проведення наукових досліджень за ОНП
Комп’ютерні науки, з урахуванням особливості наукової діяльності потенційних керівників здобувачів; д.т.н., проф.,
завідувач кафедри математичного забезпечення комп’ютерних систем, ОНУ ім. І.І. Мечнікова Малахов Є.В. про
необхідність розширення дисципліни «Математичне моделювання та обчислювальні методи»; к.т.н, с.н.с. Одеського
науково-дослідного інституту судових експертиз Шабля О. М. про внесення змін в ціль навчання шляхом врахування
інноваційної складової наукових досліджень та здобувачі вищої освіти за третім рівнем вищої освіти Іванов О. В.,
Комаров О. В. Також зустріч з представниками стейкхолдерів підтвердила, що постійно проводяться обговорення
змісту ОНП (відповіді на запит ЕГ п.1 в системі системі,протокол № 6 від 15.01.2021р.), як мінімум один раз в
семестр. За результатами аналізу отриманої інформації ЕГ робить висновок про загальну відповідність ОНП
«Комп’ютерні науки» у контексті підкритерію 4.4

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

Інтернаціоналізацію діяльності ДУОП регламентовано «Концепцією інтернаціоналізацїі Університету»
(https://tinyurl.com/3tm4ya6e ), яка затверджена Вченою радою ОНПУ протокол No 2 від 27 жовтня 2015 р. в рамках
якої реалізується міжнародна кредитна мобільність, співробітництво здобувачів вищої освіти (https://opu.ua/staff),
договори з Ho Chi Minh University of Trasport (Vietnam) та University of Applied Sciences Erfurt (відповіді на запит ЕГ
п.9 в системі). ). В рамках співпраці відбуваються Літні та зимові школи з ІТ технологій, до них залучені здобувачі.
Позитивним досвідом університету саме на даній ОНП є захист Колонко Матіас Ханс Георга та отримання ступеня
доктора PhD зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» у 2020 році
(https://www.facebook.com/icsopuua/posts/1590651054452631) Дисертація Колонко Маттіаса Ханса Георга є
результатом та прикладом плідної співпраці між ОНПУ та університету прикладних наук м. Аугсбург, але
аналогічного досвіду – навчання та захисту аспірантів, громадян України, в Німеччині нажаль нема. Слід
зазаначити, що постійно проводиться Міжнародна літня школа «Чайка» (https://opu.ua/news/2201)
(https://www.facebook.com/icsopuua). Одеський національний політехнічний університет став одним з переможців
конкурсу проектів Європейського Союзу Еrasmus+ в 2020 році ( https://opu.ua/news/4121) і втілює в життя такий
проект, як “International Students Adaptation and Integration (INTERAD)”. Отже, ЕГ робить висновок про відповідність
ОНП «Комп’ютерні науки» у контексті підкритерію 4.5.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Під час спілкування як з представниками здобувачів третього освітнього ступеня так і керівництвом університету,
було виявлено, що це єдиний колектив – і керівництво постійно опікується життям та навчанням здобувачів освіти.
Позитивний момент, що інформація є по кожній освітній компоненті ОНП. Здобувачі мають можливість
розміщувати свої публікації у виданнях ДУОП. Приємно було виявити під час зустрічі зі стейкхолдерами, що вони
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відкриті до роботи над удосконаленням ДУОП. Університет має досвід підготовки здобувачів з інших країн в рамках
міжнародної мобільності.

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

Виходячи із результатів аналізу матеріалів щодо критерію 4, ЕГ рекомендує: - в списках літератури робочих програм
ОК запровадити наукові статті викладачів кафедри та університету та окремою позицією виділяти ті літературні
джерела, які є в бібліотеці ДУОП; - зайняти активнішу позицію щодо грантової та проектної діяльності, посилення
академічної мобільності здобувачів вищої освіти, адже на даній ОНП не мала кількість здобувачів. Доцільно
скористатись можливістю (у відповідності з укладеними договорами) навчання та захисту дисертаційного
дослідження в зарубіжних університетах; - оновити списки літератури в ОК; - звернути увагу на введення в освітній
процес такої складової, як силабус; - до сторінки ОК додати гіперпосилання на навчальну програму ОК.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОНП має слабкі сторони, які мають незначний вплив на загальний рівень відповідності. Водночас ОНП має сильні
сторони та значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 4.1-4.3 та 4.5. Враховуючи
певний рівень узгодженості за підкритерієм 4.4 та різну вагомість окремих підкритеріїв, експертна група робить
висновок, що ОНП «Комп’ютерні науки» та освітня діяльність ДУОП відповідають рівню В за Критерієм 4.

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

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Для кожної ОК передбачені форми контрольних заходів, які наведено в робочих програмах навчальних дисциплін.
«Положення про робочу програму навчальні дисципліни» (https://opu.ua/document/2549 ). Робоча програма
навчальної дисципліни є нормативним документом ДУОП та передбачає однакову структуру для всіх ОК різних
форм навчання, що вказано в п. 2.4 Засоби діагностики результатів навчання до яких належать екзамени;
стандартизовані тести; наскрізні проекти; командні проекти; аналітичні звіти, реферати, есе; розрахункові та
розрахунково-графічні роботи; тощо. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів освіти
дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання і вони є чіткими, зрозумілими, дають
можливість встановити досягнення результатів навчання для певного освітнього компоненту. Під час зустрічей з
фокус-групами здобувачів освіти та НПП дані факти було підтверджено та надано зразки білетів (відп. на запит ЕГ
п.2 в системі). На початку навчального року затверджуються як екзаменаційні білети та модульні контрольні
роботи. «Положення про організацію та проведення поточного та підсумкового контролю рівня навчальних
досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» (https://cutt.ly/7mDRQjN) регулює оцінювання знань
здобувачів вищої освіти для визначення відповідності рівня набутих здобувачами освіти знань, умінь та навичок з
певної ОК вимогам ОНП. Контроль успішності здобувачів вищої освіти в ДУОП здійснюється у формі поточного та
підсумкового контролів. В основу оцінювання закладена 100-бальна шкала (з подальшим переведенням в оцінку за
національною шкалою). «Положення про організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» (http://surl.li/oxlr ) регламентує
проведенння відповдних контрольних заходів: екзамени проводяться згідно з розкладом, який оприлюднено на
сайті на наказами університету (https://cutt.ly/LmDRPVS). Інтерев’ювання здобувачів показало, що двічі на рік
аспірант звітує про виконання роботи за науковою складовою на засіданнях кафедри; але перегляд звітів аспірантів
(відп. на запит ЕГ п.5 в системі – ст. 85, 105, 108, 114) показує, що звіти датовані періодом жовтень 2019 – червень
2020 у Бут Н. В., жовтень 2018 -травень 2019 та жовтень 2019 -травень 2020 у Тимченко Б. І., жовтень 2018 – травень
2019 у Лісного Д. П. Звіти аспірантів дуже типові, не розгорнута навчальна складова. Звіт аспірантів чомусь
розглядається на початку навчального року у серпні місяці (відп. на запит ЕГ п.1 в системі, протокол № 1 від
28.08.2019р. п.6 порядку денного), а у січні місяці про роботу аспірантів (відп. на запит ЕГ п.1 в системі, протокол №
6 від 15.01.2020р. п.7 порядку денного) звітують лише наукові керівники і проміжних звітів про виконання
індивідуального плану наукової роботи аспірантів не спостерігається. Отже, ЕГ вважає, що ОНП «Комп’ютерні
науки» загалом відповідає якісним характеристикам у контексті підкритерію 5.1.
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2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

Стандарт вищої освіти відсутній. Відповідно до проекту стандарту третього рівня вищої освіти для спеціальності 122
«Комп’ютерні науки» атестація здобувачів освітнього рівня доктора філософії по закінченню навчання за ОНП
здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної роботи. Таким чином, ЕГ вважає, що ОНП «Комп’ютерні
науки» має достатній рівень відповідності якісним характеристикам у контексті підкритерію 5.2.

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

Організація контролю та оцінка якості навчання відбувається у відповідності з «Положенням про організацію
освітнього процесу в Університеті» (https://opu.ua/document/2492 ); «Положенням про організацію та проведення
поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни»
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf ); «Положенням щодо порядку
присудження ступеня доктора філософії в Університеті»
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_shchodo_prysudzhennya_stupenya_df.pdf ),
«Положенням про робочу програму навчальної дисципліни» (https://opu.ua/document/2549) . Всі перелічені
положення у вільному доступі розміщені на офіційному сайті ДУОП, що дає можливість ознайомитись з ними всім
учасникам освітнього процесу (https://opu.ua/about/regulations ). В ДУОП діє Кодекс професійної етики та поведінки
працівників Університету (https://opu.ua/document/2436 ), в якому передбачено всі процедури щодо об’єктивного
оцінювання результатів навчання здобувачі освіти. Цікавим та доречним є ст.8 Взаємовідносини науково-
педагогічних працівників та студентів у даному кодексі. В ДУОП діє накопичувальна система балів, відповідно, до
здачі екзаменів допускаються ті здобувачі освіти, які здали перший модуль та мають достатню кількість балів по
другому модулю. Критерії оцінювання наведено в робочих програмах навчальних дисциплін. Під час зустрічі з
фокус-групою здобувачів освіти було встановлено, що аспіранти володіють всією інформацією щодо критеріїв
оцінювання по кожній ОК та ознайомлені з ними на першому занятті. Також аспіранти розповіли, що екзамени
проводяться у відкритій усній формі з двома викладачами. Питання запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів регулюються такими документами, як «Заходи щодо недопущення корупційних проявів та запобігання
конфлікту інтересів» (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/nakaz_24_vid_03.05.2017.pdf ), «План
заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2018-2020 роки»
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pz2018.pdf ). Конфліктних ситуацій на даній ОНП не
спостерігалось. На підставі аналізу ОНП, вказаних вище Положень, отриманої від ЗВО інформації ЕГ робить
висновок про повну відповідність ОНП «Комп’ютерні науки» у контексті підкритерію 5.3.

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.

В ДУОП вибудувана чітка та зрозуміла політика і процедури дотримання академічної доброчесності, які
регулюються низкою Положень, які наведені в звіті самооцінювання, але слід відзначити Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності в Університеті (https://opu.ua/document/2545
); Положення про академічну доброчесність в Університеті (https://opu.ua/document/2333 ); Порядок перевірки
навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та наявність академічного
плагіату (https://opu.ua/document/2754 ); Кодекс професійної етики та поведінки працівників Університету
(https://opu.ua/document/2436 ); Положення про групу сприяння академічній доброчесності в Університеті
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo76.pdf ); Положення про кафедральні комісії з
академічної доброчесності в Університеті (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-17.pdf );
Процедура організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності
(https://opu.ua/document/253. Спілкування з фокус-групами підтвердило, що в університеті постійно відбувається
інформування здобувачів освіти, науково-педагогічних, наукових працівників і співробітників про необхідність
дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики; розповсюдження методичних матеріалів;
проведення семінарів із здобувачами освіти з питань інформаційної діяльності університету, правильності
написання наукових, навчальних робіт, правил опису джерел та оформлення цитувань; посилення контролю зі
сторони завідувачів кафедр, наукових керівників; експертна оцінка та (або) технічна перевірка (за допомогою
спеціалізованих програмних засобів на підставі укладених договорів) щодо ознак академічного плагіату в
дисертаційних дослідженнях, підготовлених до захисту тощо. Між ДУОП та ТОВ «ПЛАГІАТ» укладено договір про
використання програмно-обчислювального комплексу StrikePlagiarism або Plagiat.lviv.ua за допомогою якого
здійснюється порівняння текстів з наявними у базі текстами (відповідь на запит від 06.07.2021 у системі). ЕГ робить
висновок, що ОНП «Комп’ютерні науки» має відповідність якісним характеристикам у контексті підкритерію 5.4.
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Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

- Забезпеченість умов для дотримання прозорості та чесності у здійсненні освітнього процесу; - Наявність чітких та
зрозумілих критеріїв оцінювання діяльності здобувача освіти в освітньому просторі, оскарження їх, у випадку
необхідності, про які вони поінформовані викладачами і Гарантом; - Популяризація академічної доброчесності
через розроблені відповідні положення.

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

У ДУОП існує розподіл обов’язків із забезпечення академічної доброчесності між структурними підрозділами та
посадовими особами, але під час спілкування із здобувачами освіти та ЕГ, склалося враження, що здобувачі по одне
й теж питання звертаються до Гаранта або наукового керівника, що може гальмувати процес. Бажано ЗВО звернути
увагу на силабус, як на документ де компактно викладена вся інформація по ОК. Це набагато скоротить час пошуку
необхідної інформації по ОК, як здобувачів освіти так і НПП. Запровадити розгорнуті проміжні звіти аспірантів,
звернувши увагу п.15 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
закладах вищої освіти (наукових установах), затверджене постановою КМУ від 23 березня 2016 р. № 261
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text одним із обов’язків аспірантів передбачено
«виконувати індивідуальний план наукової роботи та систематично звітувати про хід його виконання на засіданні
кафедри, відділу, лабораторії чи іншого підрозділу закладу вищої освіти (наукової установи), який уповноважений
для цього його вченою радою».

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Враховуючи різну вагомість окремих підкритеріїв, наукові здобутки аспірантів, вчасне (без відхилень) виконання
індивідуальних планів наукової та навчальної роботи аспірантів ОНП та освітня діяльність за цією програмою
загалом відповідають рівню В за Критерієм 5.

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 на ОНП, забезпечує досягнення цілей та програмних
результатів навчання. Викладачі, які забезпечують викладання дисциплін професійної підготовки, доктори та
кандидати наук по 12-й галузі знань «Інформаційні технології» (Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП).
Так, наприклад, Арсірій Олена Олександрівна – дисципліна «Сучасні методи інтелектуального аналізу даних»,
доктор технічних наук, спеціальність 05.13.06 – Інформаційні технології, професор за кафедрою інформаційних
систем, має відповідні наукові публікації у фахових виданнях України та в наукометричних базах. Відповідність
професійної кваліфікації викладачів, які задіяні на даній ОНП також відслідковуються по їхнім профілям Scopus,
Web of Science та Google Scholar (відповіді на запит ЕГ п.10 в системі). Більшість інформації про кваліфікацію
викладацького складу висвітлено на сторінці кафедри інформаційних систем ( https://opu.ua/kaf-is/staff). Виходячи
з отриманої та проаналізованої інформації, ЕГ робить висновок про відповідність ОНП «Комп’ютерні науки» у
контексті підкритерію 6.1.

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

У ДУОП під час конкурсного добору викладачів ОНП керуються законами України «Про освіту», «Про вищу освіту»,
наказом МОН України від 05.10.2015 № 1005 «Про затвердження Рекомендації щодо проведення конкурсного
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відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів
(контрактів)», Статутом Університету та «Порядку про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних
посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів в ОНПУ»
(https://opu.ua/document/2485). Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, гласності, законності,
рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень конкурсною комісією, незалежності,
об’єктивності та обґрунтованості рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до претендентів на зайняття
вакантних посад науково-педагогічних працівників. Порядком проведення конкурсного відбору регламентується
алгоритм заходів проходження конкурсного відбору викладачів. Зустрічі з фокус-групами викладачів та
начальником відділу кадрів Університету лише підтвердити прозорість процесу та вимоги до професійного рівня
претендентів, які відповідають вимогам ОНП. Було зазначено, що при доборі викладачів для ОНП, враховується
наявність у них відповідної освіти та досвід професійної діяльності у відповідній сфері. Для оцінювання рівня
професійної кваліфікації кандидата кафедра може запропонувати йому прочитати відкриту лекцію, провести
практичне, лабораторне або семінарське заняття. Враховуються також відомості щодо розробки відповідного
методичного забезпечення з навчальних дисциплін; виконання вимог щодо особистісного і професійного розвитку,
наукової і професійної компетентності і кваліфікації. Відповідно, отримані ЕГ дані свідчать про прозорість процедур
конкурсного добору викладачів у ЗВО та можливість забезпечення необхідного рівня професіоналізму викладачів
для успішної реалізації ОНП, отже, ЕГ робить висновок про відповідність ОНП «Комп’ютерні науки» у контексті
підкритерію 6.2.

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

Основними прикладами співпраці з роботодавцями для даної ОНП є: - участь представників роботодавців та
науковців в лекціях, семінарах тощо (спілкування на вільній зустрічі з Володимиром Бровковим та Василевською
Олександрою); - участь роботодавців в формулюванні завдань наукових досліджень аспірантів, подальше
впровадження результатів цих досліджень (спілкування з фокус-групою стейкхолдерів, а саме з Олександром
Гортовлюком, Євгеніем Малаховим та Тетяною Мазурок); - рецензування роботодавцями ОНП (рецензії надано в
системі); - участь аспірантів в навчальній, науковій, організаційній діяльності університету для подальшої
викладацької діяльності (спілкування з молодими науковцями – Хамраєм Вадимом та Манікаєвою Ольгою); -
обговорення перспектив розвитку ОНП на методичних семінарах за участі академічної спільноти та роботодавців
(відповіді на запит ЕГ п.1 в системі); - участь роботодавців у попередній експертизі дисертаційних робіт, у
засіданнях спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій (Євгенієм Малаховим є активним учасником процесів
по рецензуванню та захисту дисертаційних робіт). ЕГ робить висновок про відповідність ОНП «Комп’ютерні науки»
у контексті підкритерію 6.3.

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

Під час спілкування з фокус-групами викладачів, стейкхолдерів, здобувачів та Гарантом ЕГ було встановлено, що
фахівці-практики приймають участь в освітньому процесі. Закрема Олександр Гортовлюк (заступник директора ТОВ
«Неткрекер») розповів, що на підприємстві існує учбовий центр до якого залучаються представники ДУОП до
викладання мови програмування Java, так і представники ТОВ «Неткрекер» беруть активну участь в освітньому
процесі. ЗВО активно співпрацює з ОДІСЕ та Sigma Software, про що говорять періодична учать Трофимов Б.Ф. та
Шабля О.М. у зустрічах-лекціях зі здобувачами освіти. ЕГ робить висновок про загальну відповідність ОНП
«Комп’ютерні науки» у контексті підкритерію 6.4.

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

В ДУОП розроблено та працює Положення про заохочення працівників ОНПУ за високі досягнення в науковій
діяльності (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/scopus_2019.pdf), які підтверджені публікацією
результатів у провідних наукових виданнях, що включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS з метою
активізації публікаційної активності працівників Університету та збільшення публікацій у визнаних наукових
виданнях. Адміністрація заохочує працівників Університету до публікації результатів своїх наукових досліджень у
визнаних періодичних наукових виданнях, показником чого є включення такого видання до міжнародної
наукометричної бази SCOPUS. Відповідно, дане положення регулює встановлення матеріальних надбавок за
активну видавничу діяльність. В Університеті також існує «Процедура соціальної підтримки здобувачів вищої освіти
та працівників»
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/socialna_pidtrymka_studentiv_ta_pracivnykiv_onpu_03_11_2
019.pdf ), але на даний момент гіперпосилання некоректне. Дану процедуру соціальної підтримки було підтверджено
викладачами та працівниками Університету під час спілкування з фокус-групами. Окрім матеріального
стимулювання існує і моральне стимулювання - нагородження грамотами, подяками та іншими почесними
відзнаками. Отже, за результатами аналізу отриманих даних ЕГ зробила висновок про загальну відповідність ОНП
«Комп’ютерні науки» у контексті підкритерію 6.5.
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6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В ДУОП постійно проводяться семінари, читання, науково-практичні конференції, що сприяє поліпшенню
викладацької майстерності НПП, зокрема в травн 2021 року відбулася зустріч з тренером Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти Олександром Длугопольським, де були підняті питання пов’язані з акредитацією
освітніх програм, позитивні та негативні практики ЗВО України відповідно до критеріїв оцінки якості освітніх
програм під час акредитації. Особливу увагу було приділено акредитації освітніх програм третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти (PhD) (https://opu.ua/news/8813). Зустріч з фокус-групою викладачів, дала
можливість з’ясувати, що в Університеті існує програма «Педагогічна майстерність викладачів вищої школи»
(https://opu.ua/quality/pedagogicmaster), але на даний час лінк є некоректний. НПП постійно приймають участь у
заходах, що підтверджуються сертифікатами про їх участь (додається до звіту), але останнім часом це лише напрям
якості менеджменту освітнього процесу. На сайті Університету постійно відображається актуальна інформація щодо
можливого розвитку викладацької майстерності (https://opu.ua/staff ). ЕГ зробила висновок про загальну
відповідність ОНП «Комп’ютерні науки» у контексті підкритерію 6.6.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильними сторонами ОНП є: - відповідність кадрового забезпечення за ОНП; - співпраця ДУОП з роботодавцями та
залучення професіоналів-практиків, представників роботодавців до освітнього процесу; - наявність та дієвість
системи сприяння професійному розвитку викладачів; - існування системи морального і матеріального заохочення
викладачів до підвищення свого професійного рівня. Позитивними практиками є: - академічний персонал, задіяний
на викладанні дисциплін професійної підготовки, має наукові інтереси та наукову активність саме в межах цієї ОНП;
- врахування наукової активності викладачів (до якого входить і індекс Гірша) під час конкурсного відбору; - система
професійного зростання викладачів та їх морального заохочення до досконалості у викладанні.

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

Бажано вектор розвитку професійної майстерності НПП спрямовувати не лише в бік якості менеджменту освітнього
процесу, а й в бік дисциплін, які ними викладаються. ЕГ рекомендує: - забезпечити можливості для професійного
стажування викладачів у провідних ІТ-підприємствах регіону на взаємовигідних умовах із роботодавцями, що
дозволило б суттєво посилити професійно-практичну складову НПП; - фіксувати документально всю співпрацю з
роботодавцями за даною ОНП на підтвердження участі роботодавців у проектуванні, перегляді та реалізації ОНП
(як варіант протоколи засідання ініціативних груп, висвітлення в новинах на сайті Університету).

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОНП має слабкі сторони, які не спричиняють значного впливу на загальний рівень відповідності. Водночас ОНП має
сильні сторони й позитивні практики, а також значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за всіма
підкритеріями 6.1-6.6. Отже, експертна група робить висновок, що ОНП «Комп'ютерні науки» та освітня діяльність
ДУОП відповідають рівню В за Критерієм 6.

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.

За результатами дистанційного огляду матеріально-технічної бази ДУОП з використанням засобів відео-зв’язку та
наданих відео-презентаційних матеріалів ЕГ засвідчує відповідність наявної бази потребам учасників освітнього
процесу для досягнення цілей та ПРН, визначених ОНП. ЕГ пересвідчилась у наявності та відповідності
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матеріально-технічних ресурсів, які є необхідними для викладання ОК цієї ОНП та виконання наукових досліджень.
Аудиторії знаходяться в належному стані й добре оснащені: в них є мультимедійне обладнання (проектори та
екрани), що дає змогу читати лекції, в достатній кількості встановлені робочі станції для проведення лабораторних
та практичних занять. Фінансові ресурси ОНП формуються за рахунок бюджетних коштів, спонсорської підтримки
зовнішніх стейкхолдерів та спецрахунків, у т.ч. завдяки участі представників кафедри у міжнародних проектах
Tempus. Так під час дистанційного огляду група забезпечення продемонструвала дві аудиторії, що обладнані
партнером кафедри інформаційних систем – компанією Netcracker та ще одну аудиторію обладнану за кошти
проекту Tempus IHSITOP (530319-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES) у якому брали участь представники групи
забезпечення. У ЗВО функціонує науково-технічна бібліотека (https://opu.ua/library та
https://www.facebook.com/library.ONPU/), яка забезпечує вільний доступ визначного фонду літературних джерел.
Позитивною практикою є надання послуги «Електронна доставка документів», що гарантує користувачам
бібліотеки можливість отримання електронного видання незважаючи на карантинні обмеження. Також, варто
відзначити, що більшість ОК даної ОНП забезпечені необхідною методичною літературою розробленою та виданою
на базі ДУОП академічним персоналом та є доступна в аспірантський кімнаті, у внутрішніх репозитаріях
(http://dspace.opu.ua/jspui/) та на платформах дистанційного навчання (Портал Дистанційного навчання –
https://el.opu.ua/ та Google Classroom). Здобувачі мають можливість користування мережею WiFi з доступом до
Інтернету в межах ЗВО. ЕГ підтверджує наявність у ЗВО розвиненої інфраструктури, в тому числі комп’ютерних
лабораторій, бібліотеки, комбінату громадського харчування в навчальній зоні, спортивного комплексу та
спортивного клубу, туристичного клубу, студентської поліклініки, спортивно-оздоровчого комплексу «Чайка»
(https://opu.ua/quality/chaika), палацу культури (https://opu.ua/quality/palace). За результатами інтерв’ювання
здобувачів можна відзначити, що вони позитивно оцінюють рівень матеріального та навчально-методичного
забезпечення. Таким чином, ЕГ робить висновок, що в ДУОП наявна матеріально-технічна база та навчально-
методичне забезпечення, достатні для забезпечення реалізації ОНП. Отже, отримані під час інтерв’ювання та огляду
матеріально-технічної бази дані свідчать про повну відповідність ОНП «Комп'ютерні науки» у контексті
підкритерію 7.1.

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.

За результатами співставлення результатів аналізу даних самооцінювання, інтерв’ювання та огляду матеріально-
технічної бази ДУОП ЕГ з’ясувала, що всі учасники освітнього процесу мають безоплатний доступ до інфраструктури
та інформаційних ресурсів ЗВО, необхідних їм для навчання, викладацької та наукової діяльності. Представники
здобувачів та академічного персоналу під час дистанційних зустрічей засвідчили, що всі необхідні навчальні та
нормативні матеріали знаходяться у вільному та безкоштовному доступі для всіх учасників освітнього процесу (вони
доступні через персональні профілі на Порталі Дистанційного Навчання – https://el.opu.ua/ та на платформі Google
Classroom, а також в аспірантський кімнаті). Слід також зазначити, що ЗВО надає безоплатний доступ академічному
персоналу та здобувачам до низки електронних та інформаційних ресурсів (у т.ч. до наукометричних баз Scopus та
Web of Science – https://opu.ua/library/scopusandwebofscience), які є необхідними для навчання здобувачів третього
освітнього рівня, а також їх викладацької та наукової діяльності в межах ОНП. Інформаційні ресурси для навчання
(в тому числі силабуси та робочі програми ОК) доступні на сайті ЗВО в розділі Підготовки Докторів Філософії у
підрозділі «Освітні компоненти програми (план підготовки)» (https://opu.ua/education/programs/phd-122-0). ДУОП
надає вільний та безкоштовний доступ до аудиторій та обладнання, що використовується під час проведення занять,
до мережі Internet включно з вільним доступом до WiFi. Таким чином, отримані під час інтерв’ювання та огляду
матеріально-технічної бази дані свідчать про повну відповідність діяльності ДУОП у контексті підкритерію 7.2.

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 співставлення результатів аналізу даних самооцінювання, інтерв’ювання та дистанційного огляду
матеріально-технічної бази ДУОП ЕГ засвідчує, що матеріальні умови навчання є задовільними. Представники всіх
фокус-груп під час спілкування відзначали, що освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів
освіти, які навчаються за ОНП, та дозволяє задовольнити їх інтереси та прагнення. Для задоволення їх потреб та
інтересів проводяться регулярні анкетування, де вони можуть надати свої коментарі та підтримувати зворотній
зв’язок через опитування-анкетування (https://opu.ua/quality/stakeholders). Безпека життєдіяльності у навчальних
корпусах та гуртожитках гарантується регулярними інспекціями відповідних відділів університету (наприклад,
відділу охорони праці та цивільного захисту). Навчальні аудиторії забезпечені вогнегасниками та аптечками, а
навчальні корпуси мають інформаційні стенди з алгоритмом дій під час надзвичайних ситуацій (підтверджено під
час дистанційного огляду бази ЗВО). Для вирішення проблеми психологічного характеру у ЗВО функціонують група
соціально-психологічної підтримки (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/508-v.pdf) та служба
психологічної підтримки на базі кафедри психології та соціальної роботи (підтвердила представниця служби –
Гузенко В.А.). Дистанційні зустрічі та огляд матеріально-технічної бази засвідчили, що побажання та пропозиції
здобувачів, щодо модифікації освітнього середовища підтримуються. Так, у якості прикладу, під час дистанційного
навчання та карантинних обмежень кафедра інформаційних систем підключила та використовує додаткового
провайдера для більш швидкісного доступу до мережі Інтернет. Представники фокус-груп на дистанційних
зустрічах засвідчили, що в ЗВО сформовано сприятливий морально-психологічний клімат, який забезпечує
підтримку інтересів та побажань здобувачів та не сприяє появі й поширенню складних конфліктних ситуацій. Таким
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чином, на думку ЕГ, освітнє середовище ДУОП дозволяє задовольнити потреби здобувачів та є безпечним. Отже, ЕГ
робить висновок про повну відповідність освітньої діяльності ДУОП за ОНП «Комп’ютерні науки» у контексті
підкритерію 7.3.

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

ЕГ за результатами співставлення результатів аналізу даних самооцінювання та дистанційного інтерв’ювання
здобувачів освіти і представників студентського самоврядування встановила, що ДУОП на високому рівні забезпечує
освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів освіти. Освітня підтримка
здобувачам у ЗВО забезпечується за рахунок додаткової консультативної роботи представників академічного
персоналу та групи забезпечення ОНП. Організаційна підтримка – завдяки спланованій та злагодженій роботі всіх
учасників освітнього процесу. Інформаційна підтримка – через своєчасне інформування різними каналами: розділ
«Підготовка докторів філософії» на офіційному сайті (https://opu.ua/servicecatalog/phd-degree), спільноти в
соціальних мережах Інституту комп'ютерних систем (https://www.facebook.com/icsopuua) та Наукового товариства
студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених (https://www.facebook.com/ntsadONPU/), Інформаційний
канал ЗВО (https://t.me/op_edu_ua). Психологічна та соціальна підтримка за рахунок введення процедури
«Соціальної підтримки здобувачів вищої освіти та працівників» (https://opu.ua/document/2539), функціонування
«Кодексу професійної етики та поведінки працівників» (https://opu.ua/document/2436) та групи соціально-
психологічної підтримки (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/508-v.pdf). Додатково слід
відзначити функціонування центру професійної реалізації «Кар’єра-центр» (https://opu.ua/education/employment).
Матеріальна підтримка зі сторони ЗВО відбувається у вигляді компенсації витрат під час відряджень здобувачів на
наукові конференції та можливості роботи у якості штатного співробітника кафедри (на посаді асистента). Також
варто відзначити наявність можливості поселення до гуртожитків сімейного типу, що важливо саме для здобувачів
третього освітнього рівня. Так, представниця самоврядування Ольга Манікаєва засвідчила, що деякі здобувачі час
від часу активно використовують таку можливість. Зворотній зв’язок зі здобувачами та представлення їх інтересів
підтримується через Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, анкетування щодо
якості викладання дисциплін ОНП та рівня практичної підготовки (https://opu.ua/quality/stakeholders) та
внутрішніми засобами комунікації – опитування та співбесіди з гарантом й академічним персоналом. Отже,
отримані під час інтерв’ювання фокус-груп дані свідчать, що сервіси підтримки ЗВО є зручними та корисними, а
освітня діяльність ДУОП за ОНП «Комп’ютерні науки» має повну відповідність у контексті підкритерію 7.4.

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

На ОНП «Комп’ютерні науки» на момент проведення дистанційної акредитаційної експертизи особи з особливими
освітніми потребами не навчалися. Але, як стало відомо ЕГ під час спілкування з групою забезпечення та огляду
матеріально-технічної бази ДУОП, у ЗВО створено відповідні можливості для реалізації права на освіту особами з
особливими освітніми потребами. Територію ЗВО обладнано пандусами, а корпуси та деякі гуртожитки – ліфтами.
Так наприклад навчальний корпус у якому знаходиться кафедра інформаційних систем обладнаний одразу 2
ліфтами. Особливою позитивною практикою є функціонування групи психологічно-педагогічного супроводу
інклюзивного навчання (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/509-v.pdf) та впровадження
спеціального «Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у
Одеському національному політехнічному університеті»
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/inclosed-2019.pdf). Також на території ЗВО створено місця
перепочинку, працюють сервіси психологічної, соціальної, юридичної, організаційної та інформаційної підтримки.
Крім того, ДУОП має розвинену систему для дистанційного навчання з використанням Microsoft Teams, Office 365,
Moodle, Google Classroom та Zoom, що надає можливість здобувачам навчатися комфортно в дистанційному режимі.
Проаналізувавши наявні факти та отриману під час дистанційних відеоконференцій інформацію, ЕГ дійшла
висновку щодо загальної відповідності ОНП «Комп’ютерні науки» у контексті підкритерію 7.5.

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

ЕГ має засвідчити розвинену нормативну базу, що регулює вирішення конфліктних ситуацій різного типу, яка
наявна в ДУОП. Наразі, основним документом для врегулювання внутрішніх взаємовідносин учасників освітнього
процесу є «Кодекс професійної етики та поведінки працівників Університету» (https://opu.ua/document/2436).
Підтримка правової культури, захист конституційних прав і свобод ЗВО в цілому та учасників освітнього процесу
зокрема покладена на юридичний відділ ДУОП. Додатково питання внутрішньої доброчесності регулюються
«Порядком подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу»
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/49-p.pdf). Загалом же спосіб вирішення конфліктних
ситуацій в ЗВО чітко визначено у Вказівці №3-У від 6.02.2018 «Про запровадження обліку повідомлень працівників
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про наявність конфлікту інтересів та результатів їх розгляду». Так передбачається, що конфлікти розглядаються
після надходження звернення. Одним з перших етапів є створення Комісії з розгляду конфліктної ситуації за
відповідним наказом Ректора, головна мета якої – перевірити факти заяви. У випадку підтвердження скоєння
порушень до винного застосовуються види відповідальності, передбачені законами України та Статутом
Університету (https://drive.google.com/file/d/19kmVuhiVPiKtAc5Dn9hUKpP8NJbBhIEi/view). Питання корупційного
характеру розглядає Антикорупційна програма (https://opu.ua/document/2433), що виконує свої обов’язки в рамках
«Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2018-2020 рр.» (https://opu.ua/document/2435).
Додатково слід відзначити наявність та впровадження Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків в
Університеті (https://opu.ua/document/2438) та загальні засади її діяльності (https://opu.ua/about/corruption-risk).
Щорічно викладачі підписують попередження про кримінальну відповідальність за корупційні дії. ЕГ також
зазначає, що за ініціативи керівництва ЗВО проводяться анонімні опитування щодо виявлення випадків корупції
під час навчального процесу, проте результати цих опитувань не наведено у відкритому доступі, що могло би стати
позитивною практикою. Під час дистанційних зустрічей академічний персонал, здобувачі освіти та представники
самоврядування засвідчили, що під час реалізації ОНП, випадків виникнення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією) не зафіксовано. Зважаючи на активну
роботу ДУОП, щодо запобігання конфліктних ситуацій та їх профілактики шляхом залучення здобувачів та їх
представників до вчених рад, розвинену нормативну базу, а також на те, що конфліктних ситуацій зафіксовано не
було, ЕГ робить висновок про повну відповідність ОНП «Комп’ютерні науки» в контексті підкритерію 7.6.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильними сторонами ОНП «Комп’ютерні науки» у контексті Критерію 7 є: – наявність навчальних лабораторій з
устаткуванням, що активно оновлюється та підтримується із залученням партнерів: іноземних ЗВО та спонсорів; –
матеріально-технічні ресурси, які реально використовуються та є необхідними для викладання ОК за ОНП; –
активне використання одразу низки платформ та засобів для дистанційного навчання Moodle, Google Classroom,
Office 365, Microsoft Teams та Zoom; – активна позиція керівництва ЗВО у питаннях підтримки психологічно-
соціальних потреб здобувачів; – відкритість керівництва та безпосередньо ректора до співпраці та розгляду звернень
студентів. Позитивними практиками даної ОНП у контексті Критерію 7 є: – активна позиція Наукового товариства
студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених й залучення представників товариства до вченої ради та інших
структур ЗВО для представлення інтересів здобувачів; – чітка та впроваджена стратегія роботи із здобувачами з
особливими потребами, що підтверджена нормативною базою та відповідною матеріально-технічною базою.

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

До слабких сторін ОНП у контексті Критерію 7 варто віднести: – відсутність електронного варіанту інструменту для
зворотнього зв’язку, на кшталт «Анонімної Скриньки Довіри», яка б могла більш активно використовуватися в
умовах дистанційного освітнього процесу для збільшення репрезентативності звернень стейкхолдерів; – недостатнє
висвітлення суті звернень та претензій стейкхолдерів та відповідного реагування на них. До рекомендацій ОНП у
контексті Критерію 7 варто віднести: – інтенсифікацію роботи в напрямку розгляду та реагування на звернення та
скарги стейкхолдерів з метою підвищення їх репрезентативності та впливу на внутрішню систему забезпечення
якості; – перегляд політики використання платформ дистанційного навчання саме з метою централізації їх
використання для налагодження процесів внутрішнього документообігу.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОНП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5. ОНП має
слабкі сторони, які не є суттєвими. Так, наприклад, гідний рівень матеріально-технічно бази та активне залучення
партнерів до модернізації устаткування свідчать про постійну роботу в напрямку налагодження освітнього простору.
А позитивні практики, щодо інклюзивної освітньої діяльності та постійна готовність структурних підрозділів
(юридичного відділу, психологічної служби) йти на контакт із учасниками освітнього процесу, значно спрощують
вирішення конфліктних ситуацій та реагування на скарги, пропозиції. Зважаючи на сильні сторони і позитивні
практики, а також рекомендації щодо удосконалення ОНП у контексті критерію 7, ЕГ вважає, що ОНП
«Комп’ютерні науки» та освітня діяльність ДУОП за цією програмою мають рівень відповідності В за Критерієм 7.
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

ЕГ за результатами аналізу відомостей самооцінювання, нормативної бази та інтерв'ювання з питань процедур
розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми засвідчує наступне.
Загальний підхід до розроблення, розгляду, затвердження та перегляду ОП та ОНП зафіксовані «Процедурою з
розроблення освітніх програм» (https://opu.ua/document/3355) та «Положенням про систему внутрішнього
забезпечення якості» (https://opu.ua/document/2545) – підпункт 3.2. За існуючою нормативною базою з метою
удосконалення або модернізації ОНП вносити необхідні модифікації можна протягом терміну її існування.
Моніторинг же ОП/ОНП має здійснюватися щорічно, та включає в себе отримання та опрацювання зворотного
зв’язку від стейкхолдерів. Отримання періодичного зворотного зв’язку від стейкхолдерів є обов’язковою складовою
системи внутрішнього забезпечення якості в ДУОП. Анкети для стейкхолдерів розміщені на сайті ЗВО
(https://opu.ua/quality/stakeholders). Визначені у положенні періодичність та процедури оновлення освітніх програм
не порушуються (приклади усіх ОНП наведені на сайті в підрозділі «Скан копії освітньої програми та навчального
плану» – https://opu.ua/education/programs/phd-122-0). Інтерв’ювання представників академічного персоналу та
здобувачів підтвердило, що часткове оновлення ОНП відбулося за результатами опитувань та побажань здобувачів.
ОНП «Комп’ютерні науки» була започаткована в 2016 р., в 2020 р. вона переглядалася та було внесено ряд зміни,
наприклад: – було переглянуто ОК «Методи та засоби обробки мультимедійних даних» та оновлено її до
«Теоретичні та прикладні аспекти обробки мультимедійних даних»; – за пропозицією Малахова Є.В. в 2020 р. було
розширено ОК «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (відповіді на запит ЕГ п.1 в системі -
протокол 7.19). Інтерв’ювання роботодавців показало, що вони залучаються, як зацікавлена сторона та зовнішні
стейкхолдери, до процесу моніторингу та перегляду ОНП, надаючи відгуки та пропозиції, що стає підґрунтям для
подальшого вдосконалення ОНП. Також інтерв’ювання академічного персоналу показало, що відбувалися окремі
локальні зміни ОК для коригування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів (на зустрічі із здобувачами це
було підтверджено). Отже, ЕГ робить висновок щодо відповідності ОНП «Комп’ютерні науки» та освітньої діяльності
ДУОП за нею у контексті підкритерію 8.1.

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.

Згідно правил і процедур, визначених у ЗВО, основними заходами залучення здобувачів освіти до періодичного
перегляду ОНП є анкетування та опитування щодо якості викладання дисциплін ОНП та рівня практичної
підготовки (https://opu.ua/quality/stakeholders). Інтерв’ювання здобувачів освіти та представників студентського
самоврядування показало, що вони досить активно залучені до процесу перегляду ОНП та забезпечення її якості.
ДУОП отримує необхідний зворотний зв’язок від здобувачів третього освітнього рівня у межах ОНП як через
систему самоврядування, так і через анонімне опитування, через анкетування. Також здобувачі та інші
стейкхолдери мають можливість особисто впливати на модернізацію ОНП через зворотній зв’язок із викладацьким
складом ОНП та участь у засіданнях кафедри з цих питань. Представники здобувачів безпосередньо та через
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених залучаються до засідань кафедри та Вченої
ради університету для оновлення ОНП, що позначено у п. 6.2 «Положення про наукове товариство студентів,
аспірантів, докторантів і молодих вчених» (https://opu.ua/document/3223). Таким чином, ЕГ дійшла висновку, що
здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування достатньою мірою залучені до
процесу періодичного перегляду ОНП та про повну відповідність освітньої діяльності ДУОП за ОНП «Комп’ютерні
науки» у контексті підкритерію 8.2.

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

Дистанційна зустріч ЕГ з зовнішніми стейкхолдерами засвідчила, що вони дійсно залучаються до процесу
періодичного перегляду та модернізації ОНП задля розуміння вимог, що висуваються до здобувачів вищої освіти на
ринку праці. Документальна фіксація самих пропозицій надана у вигляді протоколів засідань кафедри. Проте
фіксації саме зустрічей із роботодавцями та спільної роботи над ОНП ЗВО надати не зміг. У результаті спілкування з
представниками роботодавців було з’ясовано, що вони беруть участь у підготовці фахівців за ОНП не лише
порадами щодо її вдосконалення, а також періодичними різноманітними освітніми заходами, наданням баз для
стажування академічного персоналу та здобувачів, консультуванням здобувачів третього освітнього рівня та
опонуванням під час захисту дисертаційних робіт (проф. Є.В. Малахов опонував захист Колонко Матіаса Ханса
Георга). Представники роботодавців під час співбесіди з ЕГ підтвердили свою участь в консультуванні викладачів
щодо сучасних тенденцій у галузі та удосконаленні навчальних програм фахових ОК. А представники компанії
NetCracker започаткували окремий Освітній центр на базі ДУОП та залучають здобувачів до викладання в ньому
(https://odessa.edu-netcracker.com/). Таким чином ЕГ робить висновок про повну відповідність освітньої діяльності
ДУОП за ОНП «Комп’ютерні науки» у контексті підкритерію 8.3.
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4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

Під час інтерв'ювання представників академічного персоналу ЕГ отримала інформацію, що за даною ОНП відбувся
лише перший випуск здобувачів. Кафедра, наукові керівники та гарант ОНП підтримують із ними зворотній зв’язок
та продовжують спільну наукову працю. В ДУОП функціонує центр професійної реалізації «Кар’єра-центр»
(https://opu.ua/education/employment). Під час інтерв'ювання представників самоврядування ЕГ пересвідчилась у
додатковій підтримці зв’язку із випускниками через представників Наукового товариства студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених, які активно залучають випускників до неформальних заходів, як то Наукові читання
або Колекції вчених. ЕГ має вагомі підтвердження та підстави вважати, що аналіз та врахування інформації щодо
кар’єрного шляху випускників даної ОНП практикуватимуться і під час її перегляду. Проте, ЕГ має засвідчити, що
така робота має більш локальний характер та зосереджена на представниках групи забезпечення або
самоврядування. Таким чином, ЕГ робить висновок щодо загальної відповідності ОНП «Комп’ютерні науки» і
освітньої діяльності університету за нею у контексті підкритерію 8.4.

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

Структурний підрозділ «Центр із забезпечення якості вищої освіти» у своїй роботі спирається на «Положення про
центр із забезпечення якості вищої освіти» (https://opu.ua/document/2494) та затверджену «Політику в сфері якості
Одеського національного політехнічного університету» (https://opu.ua/document/3371). Процес регулярного
моніторингу та оновлення ОП/ОНП наведено у «Процедурі з розроблення освітніх програм»
(https://opu.ua/document/3355) та «Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості»
(https://opu.ua/document/2545). В ДУОП до роботи над ОП/ОНП залучаються: центр із забезпечення якості вищої
освіти, академічний персонал, здобувачі, самоврядування, зовнішні стейкхолдери (роботодавці) та іноді певні
структурні підрозділи (наприклад, відділ аспірантури). За інформацією, що була отримана під час відео-
конференцій з гарантом ОНП, академічним персоналом та представниками сервісних підрозділів, ЕГ зробила
висновок, що задокументованих випадків виявлення недоліків в освітній діяльності як з реалізації цієї ОНП, так і
загалом в ЗВО, не було (https://drive.google.com/file/d/1_vuXPI-uUHDinlp-8amOYIhzlxhDRuQw/view - питання 1,
підпитання 2). Перегляд ОНП «Комп’ютерні науки» відбувається щороку. На думку ЕГ, Центр із забезпечення
якості вищої освіти функціонує коректно, університет веде системну цілеспрямовану роботу щодо поліпшення
якості освітнього процесу, а також підвищення рівня задоволеності здобувачів освіти навчанням, про що свідчать
опитування здобувачів та позитивні практики, що використовуються для викладання за даною ОНП. З урахуванням
відсутності зафіксованих недоліків, ЕГ робить висновок про загальну відповідність ОНП «Комп’ютерні науки» і
освітньої діяльності ДУОП за нею у контексті підкритерію 8.5.

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

ОНП акредитується вперше, тому зауваження та пропозиції за результатами зовнішнього забезпечення якості вищої
освіти відсутні.

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

За результатами аналізу та співставлення медіа-ресурсів, самооцінювання та інтерв’ювання стейкхолдерів ЕГ
дійшла висновку, що культура якості в ЗВО є добре розвиненою. Затверджено Кодекс професійної етики та
поведінки працівників» (https://opu.ua/document/2436). Існуючі механізми та процедури забезпечення якості, що
наявні в ЗВО, у академічної спільноти університету сумнівів не викликає. Перевірка більшості академічних текстів
на плагіат є системною та виконується за допомогою системи StrikePlagiarism та спеціально створеною експертною
групою (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/nakaz_216-v_11.06.2021.pdf). ЗВО в цілому підтримує
політику доброчесності та активно впроваджує зустрічі та майстер-класи присвячені цьому питанню
(https://opu.ua/news/2810). Інтерв’ювання здобувачів продемонструвало, що в цілому вони ознайомлені з поняттям
академічної доброчесності, знайомі зі створеною в ДУОП системою академічної доброчесності та дотримуються її
принципів. В ході інтерв'ювання ЕГ адміністративного та академічного складу, представників сервісних підрозділів,
а також здобувачів освіти за даною ОНП, підтвердилася системна робота університету у напрямку розбудови
системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Отже, ЕГ робить висновок щодо повної відповідності ОНП
«Комп’ютерні науки» і освітньої діяльності ДУОП за нею у контексті підкритерію 8.7.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

До сильних сторін ОНП у контексті Критерію 8 варто віднести: – наявність у ЗВО «Процедури з розроблення
освітніх програм» та викладені у цій процедурі чіткі та структуровані інструкції, щодо порядку розроблення,
затвердження, відкриття ОНП, а також інструкції про порядок її реалізації, моніторингу та періодичного перегляду;
– дієве функціонування Центру із забезпечення якості вищої освіти та його готовність до внесення змін, у чому ЕГ
пересвідчилась під час дистанційної акредитації; – активну позицію самоврядування та реалізацію комунікації із
випускниками, їх активне залучення до модернізації та покращення освітнього процесу; – активне залучення
роботодавців до роботи над змістом, компетентностями і ПРН за ОНП.

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

До слабких сторін ОНП у контексті Критерію 8 варто віднести: – слабку формалізованість залучення зовнішніх
роботодавців та випускників до процесу періодичного перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості.
Експертною групою дано рекомендації керівництву ЗВО щодо: – систематизації та формалізації правил та процедур
централізованого впливу роботодавців під час моніторингу якості ОНП; – формалізації та централізації комунікацій
із випускниками ЗВО; – інтенсифікації та перегляду механізмів отримання зворотного зв’язку серед здобувачів для
збільшення репрезентативності їх відгуків; - інтенсифікація процесу перегляду та оновлення нормативної бази з
урахуванням реорганізаційних змін у ЗВО та стратегії центру забезпечення якості.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОНП має загальний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.7. ОНП
має слабкі сторони, що не є суттєвими. Зважаючи на сильні сторони: чітку політику в напрямі забезпечення
внутрішньої якості освіти, стратегію подальшої роботи Ради з якості, а також рекомендації щодо удосконалення
ОНП у контексті критерію 8, експертна група вважає, що ОНП «Комп’ютерні науки» та освітня діяльність ДУОП за
цією програмою в цілому відповідають рівню В за Критерієм 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.

Після проведення дистанційного інтерв’ювання здобувачів освіти, академічного персоналу, зовнішніх стейкхолдерів
і представників студентського самоврядування та співставлення результатів ЕГ засвідчує, що на сьогоднішній день в
ДУОП наявна та активно використовується розвинена нормативна база для регулювання правил і процедур
забезпечення прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу. Так, Права та обов’язки чітко регламентуються
Статутом Університету (https://drive.google.com/file/d/19kmVuhiVPiKtAc5Dn9hUKpP8NJbBhIEi/view) та Правилами
внутрішнього розпорядку (https://opu.ua/document/3695). Ці документи окрім прав та обов’язків додатково
регулюють поняття внутрішньої доброчесності у відношеннях між учасниками освітнього процесу. Проте основними
документами врегулювання доброчесних відносин стейкхолдерів освітнього процесу є: Кодекс професійної етики та
поведінки працівників» (https://opu.ua/document/2436) та Положення про академічну доброчесність
(https://opu.ua/document/2333). Питання якості освіти регулюються в Положенні про центр із забезпечення якості
вищої освіти» (https://opu.ua/document/2494) та затвердженій «Політиці в сфері якості Одеського національного
політехнічного університету» (https://opu.ua/document/3371). Також для здобувачів третього освітнього рівня
розроблено «Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії»
(https://opu.ua/document/3353), «Положення щодо порядку присудження ступеня доктора філософії в Одеському
національному політехнічному університеті» (https://opu.ua/document/8512) та «Наказ про формування навчальних
планів докторів філософії на 2020-2021 н.р.» (оновлюється щороку – https://opu.ua/document/3519), які регулюють
більшість процесів та особливостей роботи із здобувачами. Всі документи знаходяться у вільному доступі на
офіційному сайті ЗВО (https://opu.ua/about/regulations). Але ЕГ має засвідчити, що більшість документів на
сьогоднішній день знаходиться в режимі перегляду та перезатвердження. Отже, ЕГ вважає діяльність ДУОП за ОНП
«Комп’ютерні науки» повністю відповідною у контексті підкритерію 9.1.

Сторінка 23



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.

ЗВО забезпечує громадське обговорення проектів ОНП зі всіма стейкхолдерами. ЕГ встановила, що на офіційному
веб-сайті ДУОП в розділі «Якість», підрозділі «Проекти освітніх програм» розміщуються проекти ОП та ОНП
(https://opu.ua/quality/draft-programs). Також, на офіційному сайті представлено Архів проектів освітніх програм
(https://opu.ua/education/programs/phd-122-0). Проте ЕГ має засвідчити, що проєкту ОНП, що акредитується, там
поки що не має. ЕГ встановила, що цей проект ОНП наразі дійсно знаходиться в процесі внутрішніх та громадських
обговорень. Так, під час зустрічі із внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами було з’ясовано, що вони готують та
надають свої рекомендацій та зауваження до ОНП, які будуть винесені на обговорення кафедрою та групою
забезпечення ОНП. Отже, ЕГ вважає діяльність ДУОП за ОНП «Комп’ютерні науки» повністю відповідною у
контексті підкритерію 9.2.

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.

ЕГ проаналізувала контент офіційного веб-сайту ДУОП (https://opu.ua/). Варто зазначити, що більшість факультетів
та кафедр ЗВО мають окремі сторінки, веб-сайти та спільноти в соціальних мережах. Проте вони не всі мають
наскрізні посилання і тому часом відстежується проблема із переходом. Так, наприклад, розділ офіційного сайту, що
присвячено Підготовці докторів філософії (https://opu.ua/servicecatalog/phd-degree) надає більшість інформації саме
про третій освітній рівень, а от програма вступного іспиту поки не висвітлена не на одному із медіа-ресурсів адже
посилання на вступ переводить на сторінку вступу на другий освітній рівень (https://opu.ua/vstup/mag-list-bids). ЕГ в
ході проведення дистанційної акредитаційної експертизи не виявила суперечливої чи недостовірної інформації,
розміщеної на веб-ресурсах ДУОП. Під час зустрічей з внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами встановлено, що
всі вони обізнані щодо змісту, цілей, загальних та фахових компетентностей, переліку та змісту ОК, ПРН, тощо. ЕГ
вважає, що обсяг інформації щодо ОНП «Комп’ютерні науки», яку оприлюднено на веб-сайтах ДУОП, є достатнім
для всіх зацікавлених осіб, в т. ч. зовнішніх стейкхолдерів (роботодавців), а також для того, щоб забезпечити
можливість потенційним вступникам зробити свідомий вибір щодо вступу на цю ОНП. Отже, ЕГ переконалася у
повній відповідності діяльності ДУОП за ОНП «Комп’ютерні науки» в контексті підкритерію 9.3.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

До сильних сторін в контексті Критерію 9 можна віднести: – потужний та розгалужений веб-ресурс ДУОП; – добре
наповнену та розвинену нормативну базу ЗВО, що регулює права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу.

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

До слабких сторін можна віднести: – відсутність розміщеної у відкритому доступі програми вступних іспитів для
вступників на третій освітній рівень (поки що, посилання не коректне); – певна незакінченість реорганізації
варіанту медіа-ресурсу ЗВО; – відсутність публічного розміщення поточного проекту ОНП; – відсутність
централізованої політики надання посилань на соціальні мережі, сторонні медіа-ресурси інститутів та кафедр, тощо.
Експертною групою надано рекомендації: – посилити політики прозорості, а саме розміщення у відкритому доступі
пропозицій стейкхолдерів та результатів атестації здобувачів; - збільшення рівня прозорості роботи над ОНП,
шляхом висвітлення пропозицій та зауважень до ОНП всіх груп стейкхолдерів у офіційних медіа-ресурсах ЗВО; -
централізувати політику збереження та розміщення документації на веб сервері, замість хмарного середовища, для
забезпечення безпроблемного доступу; – впровадження політики централізації використання медіа-ресурсів та
простору для висвітлення новин, здобутків та іншої інформації -впровадження на медіа-ресурсах ЗВО механізмів, на
кшталт "лічильника переглядів" для можливості внутрішнього рейтингування, ранжування та аналізу
репрезентативності інформаційних повідомлень.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Освітньо-наукова програма має слабкі сторони, що не є суттєвими. ОНП має значний рівень узгодженості із
якісними характеристиками за підкритеріями 9.1, 9.2 та незначні відхилення за підкритерієм 9.3. ЕГ робить
висновок, що ОНП «Комп’ютерні науки» та освітня діяльність ДУОП за цією програмою мають рівень відповідності
В за Критерієм 9.

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.

Інтерв'ювання здобувачів, аналіз їх індивідуальних планів та звітів про їх виконання, наданих ЗВО на запит ЕГ
(відповідь на запит ЕГ п.5 в системі), робочих програм освітніх компонент, дозволяє зробити висновок, що зміст
ОНП достатньою мірою відповідає науковим інтересам здобувачів освіти та забезпечує їх підготовку до
дослідницької та викладацької діяльності у ЗВО за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”. До навчальних планів
включені дисципліни за спеціальністю а також такі, що забезпечують методологічні та викладацькі компетентності
аспірантів, а саме «Психологія та педагогіка вищої школи», «Педагогічна практика за професійним спрямуванням»,
«Філософія та методологія наукових досліджень», «Управління науковою діяльністю». Отже, ЕГ вважає, що ОНП
«Комп’ютерні науки» відповідає вимогам у контексті підкритерію 10.1.

2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових керівників.

ЕГ відзначає, що загалом у ДУОП завдяки багаторічній роботі аспірантури, докторантури із захисту кандидатських
та докторських дисертацій за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології» сформовано цілком достатню
«критичну масу» дослідників за науковими напрямами, що відповідають спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Ці
науковці із трьох кафедр ДУОП спільно працюють в одному напрямі наукового пошуку та утворюють необхідний і
достатній науковий потенціал в контексті ОНП «Комп’ютерні науки» (відповіді на запит ЕГ п.7 в системі - Таблиця
“критичної маси”, в якій вказано здобутки аспіранта, наукового керівника та майбудньої разової спеціалізованої
ради – бачення ЗВО) ЕГ проаналізувала переліки наукових публікацій здобувачів та їх наукових керівників на
відповідність затвердженій тематиці досліджень та встановила, що всі наукові керівники є активними
дослідниками, які регулярно публікуються в фахових наукових виданнях України та в виданнях, що входять до
наукометричних баз Scopus та Web of Science (відповідь на запит ЕГ п.10 в системі та
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10PCUULNQzAgfkytlcDBppoAhMuyV-ohR). Наприклад, здобувач Брескіна
Анастасія Аршавирівна має тему наукового дослідження «Методи і моделі аналізу динамічних зображень», а її
науковий керівник д.т.н., проф. Антощук С.Г. є фахівцем цього напряму та має наступні публікації: 1) Tymchenko, B.,
Hramatik, A., Tulchiy, H., Antoshchuk, S. (2019)“Classifying mixed patterns of proteinsin microscopic images with deep
neural networks”. Herald of Advanced Information Technology, 2019 -V.2- №1- pp 29-36 DOI: //10.15276/hait.01.2019.3 2)
Antoshchuk S., Kovalenko M., Sieck J. (2018) Gesture Recognition-Based Human–Computer Interaction Interface for
Multimedia Applications. In: Jat D., Sieck J., Muyingi HN., Winschiers-Theophilus H., Peters A., Nggada S. (eds)
Digitisation of Culture: Namibian and International Perspectives. Springer, Singapore https://doi.org/10.1007/978-981-10-
7697-8_16 та інші (https://scholar.google.com/citations?
hl=ru&user=6_30H00AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate). ЕГ вважає, що ОНП «Компютерні науки» в
повній мірі відповідає вимогам у контексті підкритерію 10.2.

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).

Під час інтерв’юванням фокус-груп здобувачів освіти та академічного персоналу встановлено, що кафедральні та
міжкафедральні наукові семінари для аспірантів проводяться регулярно та дають можливість здобувачам
презентувати й обговорювати результати їх наукових досліджень. Для підготовки здобувачів третього освітньо-
наукового рівня вищої освіти використовується лабораторії кафедр, обладнаних на сучасному рівні та бібліотека.
Здобувачі мають можливість апробації результатів досліджень на 4 конференціях, що проводяться на базі кафедр
ІКС, та у 3 фахових наукових журналах категорії «Б», які відповідають спеціальності комп’ютерні науки: «Прикладні
аспекти інформаційних технологій» (https://aait.opu.ua/), «Вісник сучасних інформаційних технологій»(
http://hait.opu.ua/), «Праці Одеського політехнічного університету» (https://pratsi.opu.ua/), де здобувачі мають
можливість публікувати власні наукові дослідження на безоплатній основі. Під час зустрічі із представниками
допоміжних структурних підрозділів було з’ясовано, що здобувачі вищої освіти і викладачі мають безоплатний
доступ до бібліотеки, цифрового репозиторію та міжнародних баз Scopus та Web of Science. Отже, ЕГ вважає, що
ОНП «Інформаційні технології» відповідає вимогам у контексті підкритерію 10.3.
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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.

Наукові керівники здобувачів освіти за ОНП, як правило, мають свої наукові школи та підтримують зв’язки з
міжнародною академічною спільнотою, до яких долучають і аспірантів, про що свідчать договори про співпрацю.
Здобувачі освіти за ОНП приймають участь у міжнародних наукових конференціях, організатором яких є ДУОП та
інші ЗВО України та світу, що відображено у планах та звітах здобувачів освіти (відповіді на запит ЕГ п.5 в системі).
Під час інтерв’ювання представників Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених
представник ДУОП Манікаєва Ольга ( захист відбувся у 2020 році - Назва дисертації: «Методи класифікації
гетерогенних даних в інтелектуальних системах медико-соціологічного моніторингу». Шифр та назва спеціальності:
– 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту, Спецрада К 41.052.08 Одеського національного політехнічного
університету ), повідомила, що вона виграла Грант на проходження практики в Політехнічному університеті
Валенсії (Іспанія) під час навчання в аспірантурі і мала досвід проходження практики в Європі та представлення
України на всіх офіційних заходах. Відповідно, дружні стосунки між університетами підтримуються - зустрічі до
карантинних обмежень відбувались очно (https://www.facebook.com/224952251581638/photos/pb.100063128416795.-
2207520000../843671893043001/?type=3 ). Наразі заплановано проведення Міжнародної наукової конференції
Горбаченко по перспективним виробничим процесам 07-10 вересня 2021 р., матеріали якої будуть внесені в БД
SCOPUS ( http://interpartner.odessa.ua/ ) і серед тематик конференції зазначено ІТ-напрямки. ЕГ вважає, що ОНП
«Комп’ютерні науки» відповідає вимогам у контексті підкритерію 10.4

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

Всі наукові керівники є активними дослідниками; результати їхньої наукової роботи регулярно публікуються, як у
фахових виданнях, які започатковані ДУОП так і у виданнях, які належать до наукометричних баз (аспірант
Смородін Андрій В’ячеславович працює над науковим дослідженням на тему “Нейромережеві алгоритми
удосконалення консервативних чисельних методів у нелінійній динаміці”, його науковий керівник д.т.н., проф.
Дмитришин Дмитро Володимирович має регулярні публікації, а саме: 1) O.Franzheva Spatial synchronization of
cellular automata in evolutionary processes simulation tasks// Scientific Journal Herald of Advanced Information, vol. 4, no
4, 2020, pp. 217–225. DOI: 10.15276/hait.04.2020.1 2) Е. Д. Франжева Обобщенные одномерные клеточные автоматы
и дискретные динамические системы // Електротехнічні та комп’ютерні системи, №30(106), 2019, с. 187-198.
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11480 3) D. Dmitrishin, E. Franzheva, I. Iacob, and A. Stokolos Optimal
search fornonlinear discrete systems cycles // Communications in Applied Analysis, vol. 22, no 4, 2018, pp. 663-694.
DOI:10.12732/caa.v22i4.11 ). Детальна інформація про публікації надана в системі (відповіді на запит ЕГ п.7, та п.10 в
системі) . Проявів порушення академічної доброчесності як з боку аспірантів, так і з боку наукових керівників в
ДУОП і на ОНП 122 «Комп’ютерні науки» не виявлено. Експертна група зробила висновок про загальну
відповідність ОНП «Комп’ютерні науки» у контексті підкритерію 10.5.

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.

З метою моніторингу дотримання всіма учасниками освітнього процесу моральних і правових норм, в ДУОП
розроблено Положення про академічну доброчесність в Університеті (https://opu.ua/document/2333 ); Порядок
перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та наявність
академічного плагіату (https://opu.ua/document/2754 ); Кодекс професійної етики та поведінки працівників
Університету (https://opu.ua/document/2436 ); Положення про групу сприяння академічній доброчесності в
Університеті (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo76.pdf ); Положення про кафедральні
комісії з академічної доброчесності в Університеті (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-17.pdf
) та впроваджено комплекс заходів. При прийомі на роботу, НПП ознайомлюються з нормами Положення про
академічну доброчесність. Під час інтерв’ювання НПП та аспірантів, ЕГ з’ясувала що дотримання академічної
доброчесності здобувача при написанні дисертацій забезпечують науковий керівник, опоненти та відповідальна за
роботу з системою запобігання та виявлення академічного плагіату особа. Отже, ЕГ вважає, що ОНП «Комп’ютерні
науки» відповідає вимогам у контексті підкритерію 10.6.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Сторінка 26



ЕГ вважає, що зміст ОНП відповідає науковим інтересам аспірантів. Дисципліни, що вивчаються аспірантами, є
дотичними тематиці їх досліджень. ЗВО забезпечує повноцінну підготовку здобувачів до дослідницької діяльності за
спеціальністю. До навчальних планів включені дисципліни за спеціальністю, а також такі, що забезпечують
методологічні та викладацькі компетентності аспірантів. Наукові керівники та аспіранти постійно беруть участь у
дослідницьких проектах, результати яких регулярно публікуються. Також здобувачі беруть участь в спільних
конференціях університету. Всі дисертаційні роботи здобувачів проходять перевірку на наявність ознак плагіату в
системі StrikePlagiarism на етапі попередньої експертизи дисертаційної роботи. Наявність дослідницьких
лабораторій, наявність в університеті конференцій, можливість для аспірантів публікувати результати досліджень в
трьох журналах категорії «Б» на безоплатній основі є гарною практикою в контексті критерію 10. У ДУОП існує
критична маса дослідників, які спільно працюють в одному напрямку наукового пошуку та можуть забезпечити
повноцінну освітню і наукову підготовку аспірантів за даною ОНП.

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

Істотних недоліків не виявлено

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Враховуючи сильні сторони ОНП та узгодженість за всіма підкритеріями, релевантність отриманих фактів контексту
Критерію 10, ЕГ робить висновок, що ОНП та освітня діяльність за даною ОНП за критерієм 10 відповідає рівню В.

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації ОП, не пов’язані із
відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, відсутні.

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня програма відповідає Критеріям за
наступними рівнями відповідності:

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Результати анкетування
асп.pdf

zdwGQxjwJ324JysqhxfDkUTHh7pZ4Ba+9n+qkbnM
720=

Додаток Сертифікати В2.pdf tRzQIWOVmDjlz6gomuKj3uRuKKDhb/PuyHJ3Aj7a
Bxg=

Додаток nakaz146-v.pdf 41pi9MP7BgoTzNq8kgfYBT4qgi8SV/TADsM74Fs2TI
c=

Додаток Прот 8.18 каф (ОНП) (асп).pdf iZB7HUQMLjNdB8tqRcJBArizQ9OvOoM4gLTz98yN
vtA=

Додаток Сертифікати стажування.pdf eCkmW+GKQUzzoGJN1bWLMJJi1/YjdqQJpVq1wH
7atrs=

***

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

Зосімов В`ячеслав Валерійович

Члени експертної групи

Криворучко Олена Володимирівна

Леощенко Сергій Дмитрович
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