
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Державний університет "Одеська політехніка"

Освітня програма 50617 Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і
сплавів

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 136 Металургія

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

09.11.2021 р. Справа № 1329/АС-21

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 13 "Механічна
інженерія" у складі:

Дурягіна Зоя Антонівна – головуючий,

Бондаренко Олександр Валентинович,

Гавва Олександр Миколайович,

Ковалевський Сергій Вадимович,

Колосов Дмитро Леонідович,

Лобода Петро Іванович,

Науменко Олександр Артемович,

Планковський Сергій Ігорович,

Роп’як Любомир Ярославович,

Тараканов Аркадій Костянтинович,

за участі запрошених осіб:

відсутні,

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

Назва ЗВО Державний університет "Одеська політехніка"

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 50617

Назва ОП Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів

Галузь знань 13 Механічна інженерія

Cпеціальність 136 Металургія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 10, Проти – 0

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

На думку ГЕР

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

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Тенденції розвитку ринку праці враховуються завдяки постійному контакту гаранта ОПП, членів групи забезпечення,
адміністрації ДУ «ОП» з існуючими та потенційними роботодавцями.

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

За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої
освіти програмні результати навчання мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

Інтегральна компетентність, компетентності та програмні результати навчання за ОПП «Ливарне виробництво
чорних і кольорових металів і сплавів» відповідають вимогам Стандарту за спеціальністю 136 Металургія другого
(магістерського) рівня вищої освіти та 7 рівня Національної рамки кваліфікацій.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Обсяг обов’язкової частини становить 37,5 кредитів (12 кредитів загальної та 25,5 кредитів професійної підготовки).
Обсяг практичної підготовки становить 12 кредитів (переддипломна практика). На атестацію (кваліфікаційну роботу)
відведено 18 кредитів. Обсяг дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти складає 22,5 кредитів, або 25 %. Це
відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» . Обсяг освітніх компонентів, спрямованих на формування
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти,
становить 67,5 кредитів.

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

В цілому вибір та послідовність вивчення компонентів ОПП є обґрунтованими і дозволяють досягти заявлених цілей
та програмних результатів навчання.

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

Зміст ОПП дозволяє оволодіти здобувачам вищої освіти методами і технологіями, застосування яких дозволяє
кваліфіковано розв’язувати складні задачі і вирішувати проблеми металургійної галузі.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії відбувається за рахунок обрання здобувачами освіти вибіркових
дисциплін в циклах загальної та професійної підготовки (22,5 кредитів, що становить 25 % загальної кількості
кредитів ЄКТС ОПП).

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

В рамках даної ОПП підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не передбачена, хоча тісна
співпраця групи забезпечення ОПП з роботодавцями та Асоціацією ливарників України має певні передумови для
здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

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

Програма фахового вступного випробування розробляється кафедрою за профілем ОП та враховує зміст базової
підготовки для вступу на ОП.

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

На сайті ДУ «ОП» за посиланням "академічна мобільність" відсутня будь-яка інформація. Мабуть тому, і практика
академічної мобільності відсутня серед здобувачів ЗВО даної ОП щодо можливої участі у міжнародних програмах
академічної мобільності. Випадків визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, за даною ОП також не
виявлено.

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

не застосовується

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Науково-дослідна робота здобувачів є складовою частиною навчального процесу та наукової роботи. Кваліфікаційна
робота є самостійним науковим дослідженням здобувачів.

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

не застосовується

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

В університеті діють такі програми, як Еразмус+, Програма Європейського союзу COST, Програма Німецької служби
академічних обмінів DAAD та інші.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B
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Обґрунтування ГЕР

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

Всього на ОП заявлено 13 науково-педагогічних працівників. Усі мають наукові ступені та вчені звання: доктора наук,
професора (38,5 %) ; кандидата наук, доцента (61,5 %). Сертифікат В1/В2 мають 15,4 %.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Роботодавці долучаються до організації та реалізації освітнього процесу даної ОП через керівництво практиками на
промислових підприємствах (ООО «САН ТЕХ РАЙ», ПрАТ «Одеський машинобудівний завод» та ін.). Головою
екзаменаційної комісії з захисту випускних кваліфікаційних робіт є заступник директора департаменту ТОВ «БЮРО
ВЕРІТАС УКРАЇНИ» Попов С.В.

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

Президент Асоціації ливарників, зав. відділом ФТІМС НАН України проф. Шинський О.Й. та заст. директора
інспекційного департаменту ТОВ «БЮРО ВЕРІТАС УКРАЇНИ» Попов С.В. неодноразово проводили відкриті лекції
для студентів та викладачів кафедри. Проводилися практичні заняття з литва під тиском на підприємстві «SanTehRai
під керівництвом головного технолога.

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

не застосовується
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6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

не застосовується

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Наявні лабораторії з унікальним ливарним устаткуванням, макетами, комп'ютерним класом з вільним доступом до
мережі Інтернет, окрема ювелірна лабораторія тощо.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

В Університеті діє супровід осіб з інвалідністю та других маломобільних груп під час перебування на території ЗВО.
Здійснюється інклюзивна освітня політика на основі «Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з
особливими освітніми потребами в ОНПУ». Для таких студентів є спеціально обладнаний гуртожиток №3. В
Університеті працює група психолого-педагогічного супроводу. Здобувачів з особливими освітніми потребами, що
навчаються за даною ОП, немає.

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

не застосовується

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

Сторінка 7



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

не застосовується

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

не застосовується

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

Збирання та аналіз інформації щодо кар’єрного шляху та працевлаштування випускників ОП здійснюються
кафедрою переважно через електронне листування. Моніторинг кар’єрного росту випускників наразі не враховується
при перегляді ОП.

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

Під час планових перевірок службами забезпечення якості Університету було виявлено недостатній контроль за
розробкою/оновленням і затвердженням навчально-методичних комплектів завдань за новими планами. Кафедрою
були вжиті необхідні міри для усунення даного недоліку.

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

ОП «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів» проходить акредитацію вперше.

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

не застосовується

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Є доступними основниі документи, які регулюють права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу. Нормативні
документи наявні на сайті у текстовому вигляді.

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується
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Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
1 . Конкретизувати в нормативних документах, що регламентують процедури розроблення та удосконалення ОП,
конкретні етапи перегляду ОП, алгоритм перегляду та удосконалення ОП. 2. Визначити конкретні терміни щодо
перегляду ОП та дотримуватись їх.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Виправити технічні помилки в матриці співвідношення компетентностей і освітніх компонентів.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
1. Гарантові ОП більш уважно оперувати підтверджуючими документами в контексті висвітлення програми фахового
випробування та оформлення відповідної документації. 2. Вдосконалити програму фахового вступного випробування,
забезпечивши чітке структурування білета і роз'яснення процедури тестування. 3. Гарантові ОП та групі забезпечення
вжити низки інформаційних заходів, спрямованих на роз'яснення в студентському середовищі процедури та правових
норм визнання результатів навчання, отриманих здобувачами освіти в інших закладах освіти під час академічної
мобільності та в неформальній освіті.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
1. Керівництву ДУ «ОП» сприяти більш активному розвитку міжнародної співпраці та академічній мобільності, а
також розвиненню практики запрошення лекторів з інших навчальних закладів України та іноземних універнситетів.
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Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Адміністрації ЗВО запровадити опитування здобувачів щодо зрозумілості форм контролю та критеріїв оцінювання
отриманих знань.

Критерій 6. Людські ресурси
1. Сприяти викладацькому складу в отриманні міжнародних грантів та закордонних стажувань. 2. Активізувати
опанування науково-педагогічними працівниками мов Європейського Союзу. 3. Забезпечити більш регулярне
залучення роботодавців та професіоналів-практиків до аудиторних занять, наприклад, виділивши для цього окремі
години у дисциплінах фахового спрямування.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
1. Забезпечити подальше планове оновлення матеріальної бази ОП та програмного забезпечення. 2. Забезпечити
розвиток порталу дистанційної освіти на даній ОП та загалом в ЗВО для діджіталізації освіти.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Кафедрі та керівництау Університету більше залучати роботодавців з промислових підприємств до співпраці у
забезпеченні навчального процесу.

Критерій 9. Прозорість та публічність
1. Більш ретельно вести документообіг щодо перегляду ОПП, публікувати копії відповідних протоколів засідань
кафедри, НМК, Вчених рад на сторінці ОП. 2. Додати рецензії стейкхолдерів на сторінку ОП.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ДУРЯГІНА ЗОЯ АНТОНІВНА
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