
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 Національний університет "Одеська політехніка"

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 50820

Назва ОП Інженерія програмного забезпечення

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

заклад вищої освіти надає мотивовані зауваження до нього:

Шановні експерти! Ми вдячні за вашу роботу під час проведення акредитаційної експертизи ОПП другого рівня
вищої освіти за спеціальністю 121 – Інженерія програмного забезпечення в Національному університеті «Одеська
політехніка», за вашу конструктивну позицію та корисні рекомендації. Окремо висловлюємо подяку за атмосферу
дружності та доброзичливості під час онлайн візиту, що було надзвичайно цінно в складних емоційних умовах
воєнного часу. «Одеська політехніка» старанно працює над покращенням якості навчального процесу, і
рекомендації зовнішніх експертів з цього питання завжди є цінними для нас. Приємно зазначити, що наші бачення
шляхів вдосконалення збігаються. Наприклад, у звіті надано рекомендацію спростити процедуру перезарахування
результатів навчання, отриманих в неформальній освіті. Наказом № 40 від 28.09.2022 введено в дію рішення вченої
ради про затвердження «Порядку визнання результатів навчання, здобутих здобувачами вищої освіти у
неформальній та/або інформальній освіті». Разом з тим, хотіли б внести певні уточнення: Щодо підкритерію 2.4:
здобувачі формують індивідуальну освітню траєкторію не «методом вибору блоків вибіркових ОК загальним
обсягом 22,5 кредитів ЄКТС», а методом вибору 5 дисциплін загальним обсягом 22,5 кредити ЄКТС з каталогів
вибіркових ОК. Щодо рекомендацій до критерію 5: ліцензійна угода на використання ресурсів AWS Academy не
надає можливості їх доопрацювання, тому викладач ОК має обмежені можливості їх адаптації до потреб ОК. Ще раз
висловлюємо свою шану та подяку експертній групі. Просимо долучити до засідання ГЕР гаранта ОПП – проф. В. В.
Любченко. З повагою, Ректор Національного університету «Одеська політехніка» Геннадій ОБОРСЬКИЙ

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.

https://naqa.gov.ua/
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