
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 50825

Назва ОП Спеціалізовані комп’ютерні системи

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

заклад вищої освіти надає мотивовані зауваження до нього:

Адміністрація та науково-педагогічні працівники, що забезпечують реалізацію освітніх програм «Комп’ютерні
системи та мережі» та «Спеціалізовані комп’ютерні мережі», щиро вдячні за проведену в Одеській політехніці
експертизу освітніх програм та окремі конструктивні рекомендації групи експертів Національного агентства, які
будуть враховані у подальшому розвитку як освітніх програм, що акредитуються, так і діяльності усього ЗВО.
Акцентуємо Вашу увагу на тому, що ЕГ здійснювала акредитаційну експертизу одразу двох ОП: «Комп’ютерні
системи та мережі» та «Спеціалізовані комп’ютерні мережі». Отже, університетом одночасно було отримано два
експертні висновки з обох вищезазначених ОП, які містять близькі за змістом пропозиції щодо покращення
освітнього процесу в Державному університету «Одеська політехніка» та ОП загалом. Саме тому надаємо єдиний
лист-відповідь на отримані висновки експертів, який просимо врахувати під час роботи ГЕР при обговоренні ОП
«Комп’ютерні системи та мережі» та ОП «Спеціалізовані комп’ютерні мережі». Погоджуючись, в цілому, з
отриманими рекомендаціями, вважаємо доцільним надати деякі коментарі щодо окремих висновків експертів. 1.
Звіт ЕГ: «…збільшити відсоток викладання ОК англійською мовою..» Відповідь ЗВО. Вимога викладання іноземною
мовою ОК не є нормативною, а визначається виключно автономією ЗВО, який здійснює свою планомірну діяльність
в цьому напрямку у відповідності з «Концепцією інтернаціоналізації університету». Наразі жоден зі стейголдерів (в
першу чергу, здобувачі) не висували додаткових умов щодо викладання англійською мовою будь-якої ОК. 2. Звіт ЕГ:
«…відобразити на структурно – логічній схемі у ОП вибіркові компоненти…». Відповідь ЗВО. В ОП виконується
норма щодо можливості вибору навчальних дисциплін здобувачами в обсязі, який відповідає встановленому в
Законі «Про вищу освіту» (не менше 25%). ОП (ст.1, п.17 Закону) «…має містити ОК, які забезпечують досягнення
передбачених такою програмою результатів навчання», що є обов’язковими ОК (які і відображено в структурно-
логічній схемі). Вибіркові компоненти забезпечують формування власної індивідуальної траєкторії здобувача і не
можуть бути присутні в цій схемі, а також не можуть бути визначені «як загального, так і професійного
спрямування». 3. Звіт ЕГ: «…надати можливість усім здобувачам брати участь у академічній мобільності незалежно
від рейтингу успішності». Відповідь ЗВО. Усі здобувачі мають рівні можливості в питаннях участі в програмах
академічної мобільності. Єдиною умовою для участі в програмах академічної мобільності є виконання відповідності
висунутих умов приймаючою стороною за кожною окремою пропозицією, наприклад
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/EU_Erasmus_Directives_on_Mobility_HE-.pdf 4. Звіт ЕГ: «
Забезпечити бібліотечний фонд для ОП …виданнями для осіб з особливими освітніми потребами». Відповідь ЗВО.
Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія має певні обмеження щодо залучення до професійної діяльності фахівців
з вадами зору. За даною ОП за весь час її реалізації не виникало жодної потреби в наявності підручників та
посібників, надрукованих шрифтом Брайля. Втім, ЗВО готовий до придбання подібної фахової літератури за умов

https://naqa.gov.ua/


наявності на ОП здобувачів з зазначеними потребами. В Одеській політехніці уважно та відповідально відносяться
до всього освітньо-наукового процесу та створено всі належні умови для якісного освітнього середовища, не
зважаючи на всі виклики, які постають перед ЗВО. З надією на продуктивну співпрацю, ректор 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.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

ПІБ: Оборський Геннадій Олександрович

Дата підпису: 22.11.2022 р.


