
ЗАУВАЖЕННЯ

до звіту про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Відповідно до пункту 16 розділу ІІ Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 р. № 977,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 8 серпня 2019 р. за № 880/33851, ознайомившись із звітом думку
експертної групи про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Назва ЗВО Державний університет "Одеська політехніка"

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 50818

Назва ОП Прикладна математика

Галузь знань 11 Математика та статистика

Спеціальність 113 Прикладна математика

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

заклад вищої освіти надає мотивовані зауваження до нього:

Адміністрація та викладачі Університету, що забезпечують освітній процес за освітньо-професійною програмою
«Прикладна математика» другого (магістерського) рівня вищої освіти, щиро вдячні за фахово проведену експертизу
програми та конструктивні рекомендації, які були надані групою експертів Національного агентства. Надані ними
рекомендації стосовно подальшого удосконалення ОП будуть враховані як у подальшому розвитку ОП, що
акредитується, так і при подальшому удосконаленні внутрішньої системи якості Університету загалом. Хочемо
відмітити високі професійні, особисті та моральні якості експертів, зокрема: вміння професійно та продуктивно
організувати зустрічі з учасниками акредитаційного процесу, ставити питання по суті справи, дотримуватися
високих стандартів ділової комунікації. Хочемо дати деякі коментарі по зауваженням отриманним в звіті ЕГ. Щодо
критерію 1. Процедура розроблення ОП формується в контексті загальної культури якості Університету і випускова
кафедра прикладної математики та інформаційних технологій повною мірою відповідає цим вимогам. Здобувачі та
работодавці на системній основі залучені до формування ОП. Так, зокрема, на офіційному сайті Університету є
вкладка «Взаємодія зі стейкхґолдерами» (https://op.edu.ua/quality/stakeholders), яка покликана забезпечувати
прямий та зворотній зв’язок зі стейкхґолдерами. Крім того, відбувається постійне неформальне спілкування з ними.
Залучення здобувачів до обговорення та отримання пропозицій щодо якісного наповнення ОП відбувається з
урахуванням результатів щосеместрових опитувань. Обговорення всіх отриманих пропозицій щодо вдосконалення
ОП відбувається на засіданнях кафедри (наприклад, протокол № 9 від 29.04.2021). Щодо критерію 2. Наразі в
Університеті оприлюднено для громадського обговорення проєкти: «Положення про разроблення, моніторінг,
перегляд та оновлення освітніх програм», «Процедура вибору освітніх компонент здобувачі вищої освіти
державного університету «Одеська політехніка». Вказані Положення пройшли обговорення на засіданні Ради з
якості (протокол Ради з якості №4 від 19.10.2021) та винесені для затвердження на планове засіданні Вченої ради
Університету 26.10.2021. Наведені Положення передбачають новий підхід до формування структури каталогу
вибіркових дисциплін з формування Каталогу дисциплін загально-університетського вибору (загальної підготовки)
та професійно-орієнтованих дисциплін (в межах окремих спеціальностей). Щодо критерію 3. Зазначаємо, що «…
вхідним контролем знань…» є складання вступних випробувань до магістратури. Здобувачі другого (магістерського)
рівня при вступі на магістерську програму складають вступне фахове випробування та єдиний вступний іспит з
іноземної мови, що і є «вхідним контролем знань» потенційних здобувачів. З іншими зауваженнями згодні та
обов’язково врахуємо їх в подальшій роботі. З надією на продуктивну співпрацю, ректор Геннадій Оборський

https://naqa.gov.ua/


Додатки:
Відсутні

***

Шляхом підписання цих зауважень запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

ПІБ: Оборський Геннадій Олександрович

Дата підпису: 21.10.2021 р.


