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Загальні відомості про ОП, історію її розроблення 

та впровадження 

Актуальність ОП «Консолідована інформація» спеціальності 124 «Системний 

аналіз» обумовлена трансформацією індустріального суспільства до 

інформаційного, яке формує передумови для розвитку національної економіки та 

наукомістких виробництв, що базуються на знаннях людства, виявлених з 

інформаційних ресурсів та утворюють адекватну інформаційну модель проблемної 

області з метою її аналізу, опрацювання та ефективного використання в процесах 

підтримки прийняття рішень. Консолідована інформація – це суспільне знання, що 

спеціально відібране, проаналізоване, синтезоване, реструктуризоване і 

відображене з метою бути придатним для безпосереднього рішення економічних, 

соціальних, екологічних та інших проблем і задоволення інформаційних потреб 
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користувачів інформації. Необхідність в отриманні релевантної інформації 

зумовлена переходом суспільства до прогностичних форм діяльності з 

використанням багатоваріантних моделей розвитку подій. Цей процес потребує не 

просто констатації фактів для доведення тієї чи іншої тези, а системного підходу до 

вирішення проблеми загалом на основі процесів та процедур консолідації 

інформації, а саме формування інформаційного ресурсу для підтримки прийняття 

рішень в усіх без винятку сферах людської діяльності на підставі методології 

системного аналізу. З огляду на зазначене, у 2008 р. ЗАТ «Інститут інтелектуальної 

власності та права», який відповідно до розпоряджень КМУ від 10.10.2007 № 863-р 

та від 20.09.2011 № 1028-р був реорганізований у підрозділ ЗВО, започаткував 

підготовку фахівців, здатних здійснювати інформаційно-аналітичну обробку 

потоків інформації для перетворення її в нові знання. За цією спеціальністю ЗВО 

було двічі визнано акредитованим (наказ МОН від 16.07.2009 № 2675л; наказ МОН 

від 11.06.2014 № 2323л). Згідно наказу МОН від 19.12.2016 № 1565 спеціальність 

"Консолідована інформація" для ЗВО була узгоджена зі спеціальністю 124 

«Системний аналіз». Таким чином, в основу ОП спеціальності 124 «Системний 

аналіз» було покладено ОПП підготовки магістрів ГСВО України "Підготовка 

магістрів за спеціальністю специфічних категорій 8.000012 "Консолідована 

інформація", кваліфікація 2433.2 “Аналітик консолідованої інформації (наказ МОН 

від 09.11.2007 № 995). Згідно даних форми 2-3нк за час провадження освітньої 

діяльності щодо підготовки аналітиків консолідованої інформації ЗВО 

підготовлено понад 160 професіоналів ОКР «магістр» за спеціальністю 

«Консолідована інформація», а за ОП «Консолідована інформація» на навчання 

було прийнято 27 осіб, з яких 3 особи було відраховано з контингенту студентів, 5 

осіб здобули освітню кваліфікацію «Магістр з системного аналізу», а 19 осіб 

продовжують навчання. Відмітимо, що науково-педагогічні працівники ЗВО 

приймали участь у внесенні до переліку спеціальностей нової спеціальності 

«Консолідована інформація» та введенні до ДК 003:2010 нового підкласу професій 

– професіонали в галузі інформації та інформаційного аналіз, нового виду робіт 

2433.2 – Аналітик консолідованої інформації. 

*Освітня програма ОП Консолідована інформація спец 124 Системний аналіз.pdf 

*Навчальний план за ОП Навч план ОП Консолідована інформація спец 124 Системний аналіз.pdf 

Рецензії та відгуки роботодавців Рецензії та відзиви на ОП Консолідована інформація.pdf 

*Заява на проведення акредитації ОП Заява _НУ_ОЮА_Системний аналіз.pdf.p7s 

1. Проектування та цілі освітньої програми 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості 

(унікальність) цієї програми? 

Мета ОП «Консолідована інформація» - підготовка кваліфікованих фахівців, 

здатних розробляти і застосовувати методи і засоби системного аналізу для 
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прогнозування поведінки, проектування, управління складними системами та для 

проектування систем підтримки прийняття рішень на основі методології 

системного аналізу. Особливість (унікальність) ОП полягає у тому, що на відмінну 

від існуючих ОП спеціальності «Системний аналіз», в цій ОП об’єктом вивчення є 

технології прийняття рішень та прогнозування в складних системах різної природи 

в умовах невизначеності на основі системної методології, а також інформаційні 

технології та методи аналізу складних систем, які застосовуються для дослідження 

діалектичної системи «інформація-знання». При взаємодії цієї системи з системою 

«суспільство-людина» на стадії наукового пізнання із застосуванням методології 

системного аналізу відбувається процес переведення інформації в знання та 

консолідації інформації з метою підтримки прийняття рішень. Акцент ОП робиться 

на здобутті навичок та знань у сфері пошуку, обробки і аналізу інформації з метою 

її консолідації, отримання нового знання для удосконалення діяльності визначеного 

суб’єкту діяльності. ОП дає можливість формування індивідуальної освітньої 

траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти 

навчальних дисциплін, які формують фахові компетентності спеціалізації щодо 

інформаційно-аналітичного забезпечення управління або в науково-технологічній 

сфері, або в соціальній сфері. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні 

документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 

стратегії ЗВО 

Цілі ОП «Консолідована інформація» відповідають місії ЗВО щодо підготовки 

кваліфікованих фахівців, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави 

кваліфікованими фахівцями, визначеній у Стратегії розвитку на 2015-2020 роки 

(onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/strateg_rozvitku.pdf) та у Стратегічному 

плані розвитку на 2019-2026 роки 

(onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/strategichny_plan_rozvytku_19-26.pdf). 

Досягнення зазначених цілей ОП та місії ЗВО забезпечується реалізацією 

визначених стратегічних завдань ЗВО, які полягають, у впровадженні в освітній 

процес кращих вітчизняних та зарубіжних практик надання освітніх послуг, 

формуванні та розвитку висококваліфікованого професорсько-викладацького 

складу, забезпеченні якості освітньої діяльності шляхом впровадження дієвої 

системи оцінки якості освіти. В ЗВО регламентують освітню діяльність та 

спрямовані на забезпечення якості освіти: Положення про організацію освітнього 

процесу (http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_organ_osvit_process.pdfЇ; 

Положення про порядок організації та проведення контрольних заходів 

(onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_kontr_zahod.pdf); Положення про 

проведення семестрових екзаменів та атестації здобувачів вищої освіти з 

використанням технологій тестового контролю 

(onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_testologiya.pdf); Положення про 

атестацію здобувачів вищої освіти 



(http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_atestat_zdob_vis_osvity.pdf). 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких 

груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) були 

враховані під час формулювання цілей та 

програмних результатів навчання ОП: 

- здобувачі вищої освіти та випускники програми 
  Протягом навчальних семестрів, при спілкуванні зі студентами виявлялись 

інтереси та побажання щодо організації навчального процесу та змісту дисциплін. 

Наприклад, здобувачі висловили побажання отримати інформацію про можливість 

та механізми створення стартап-проектів за результатами інформаційно-

аналітичної діяльності. Ці інтереси та пропозиції були враховані при оновленні 

змісту дисципліни «Економіка та організація інформаційно-аналітичної діяльності» 

щодо формування знань та умінь пов’язаних із управлінням новими знаннями, 

отриманими на основі системної методології. Крім того, були організовані та 

проведено відкриті факультативні лекції (проф. П.М.Цибульов) на тему 

«Управління процесом розпорядження майновими правами на об’єкти права 

інтелектуальної власності». 

- роботодавці 
  До складу проектної групи за згодою були включені представники роботодавців. 

При формуванні вибіркового блоку дисциплін «Консолідована інформація в 

науково-технологічній сфері» були враховані інтереси та пропозиції: - 

Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації щодо 

включення до ОП освітнього компоненту «Науково-технічні та економічні 

інформаційні ресурси, проектування консолідованих інформаційних ресурсів та 

систем», який забезпечує формування ПРН, пов’язаних з умінням здійснювати 

обробку, аналіз, систематизацію науково-технічної інформації, узагальнювати 

передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з питань інформаційно-аналітичної 

діяльності з урахуванням методології системного аналізу: - Українського інституту 

інтелектуальної власності щодо включення до ОП ПРН щодо знання методології 

комплексного обстеження розробки (технології), спрямованої на здійснення 

об'єктивної оцінки рівня розробки (технології) та уміння застосовувати її на 

практиці, а також ПФК, щодо здатністю проводити патентні дослідження, 

обґрунтовувати патентну чистоту нових проектних рішень та умінням 

прогнозувати розвиток об’єктів технологій. Також були враховані пропозиції 

Міжнародної фундації розвитку (in-fd.com/) про включення до ОП навчальних 

елементів, що забезпечують ПРН, пов’язані із оволодінням методологією 

інституціонального підходу до аналізу соціокультурних явищ і процесів, 

використанням статистичних, соціологічних і психологічних методів у технологіях 

соціальних досліджень. 

- академічна спільнота 



  При проектуванні обов’язкового блоку дисциплін професійного спрямування були 

враховані пропозиції завідувача кафедри соціальної інформатики Харківського 

національного університету радіоелектроніки д.т.н., проф. К.В. Соловйової. 

Доцентом кафедри менеджменту та інформаційних технологій ЗВО 

Б.А.Заплотинським під час формулювання цілей та програмних результатів 

навчання ОП запропоновано для прийняття ефективних управлінських рішень 

стосовно якості інформаційних продуктів (продукції) використовувати інструменти 

аналізу даних, отриманих на етапі контролю якості прийняття рішень, що 

забезпечує ПРН спеціалізації, пов’язані із: - знанням та умінням застосовувати 

методи та підходи щодо удосконалення управління якістю професійної діяльності; 

- знанням стандартів управління якістю та процедур сертифікації і умінням 

впроваджувати системи управління якістю. 

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні 

результати навчання ОП відбивають тенденції 

розвитку спеціальності та ринку праці 

Трансформація постіндустріального суспільства в інформаційне та динаміка 

наростання потоку даних в ньому потребують все більшої кількості інформаційних 

аналітиків, на яких покладаються обов’язки осмислення нових тенденцій, 

забезпечення інформаційної та фінансової безпеки, здійснення консалтингу 

фахівців, які розробляють і запроваджують засади інформаційної політики в усіх 

сферах діяльності. Такі тенденції розвитку ФК знайшли своє відображення на 

ринку праці. До ДК 003:10 були включені такі групи професій, як: наукові 

співробітники (інформаційна аналітика); аналітик консолідованої інформації; 

професіонали з фінансово-економічної безпеки – аналітик з питань фінансово-

економічної безпеки; аналітик комунікацій, аналітик систем (крім комп’ютерів). 

Такі тенденції визначили ціль ОП та наступні програмні результати навчання: - 

знання моделей, методів та алгоритмів прийняття рішень в умовах конфлікту, 

нечіткої інформації, невизначеності і ризику; - знання методів прогнозування 

динаміки розвитку процесів різної форми та уміння їх застосовувати; - уміння 

розробляти та ефективно використовувати системно-аналітичні інструменти 

захисту від ризиків в бізнес-процесах; - уміння аналізувати стратегії поведінки 

ділових людей у різних ситуаціях та особливості комунікативного процесу в 

професійній діяльності; - уміння класифікувати структурні моделі комунікації та 

основні елементи комунікаційного процесу; визначати найбільш ефективні моделі 

комунікації на основі знань соціальної психології. 

Продемонструйте, яким чином під час 

формулювання цілей та програмних результатів 

навчання ОП було враховано галузевий та 

регіональний контекст 

При формулюванні цілей та ПРН ОП було враховано, що в умовах розвитку 

інформаційного суспільства, на мезорівні – територіальному та галузевому, - 

пошук, обробка та аналіз соціальної, науково-технічної та економічної інформації з 

метою її консолідації, отримання нового знання на основі методології системного 

аналізу, в будь-яких системах, у тому числі в системах управління різного рівня, є 

визначальною для прогнозування поведінки систем та проектування СППР. 



Наприклад, в контексті ПРН щодо прогнозування розвитку об’єктів технологій, 

ресурси науково-технічної інформації в регіональному вимірі формуються на 

міжнародному та мезорівнях, але на мікрорівні кожна бізнес структура будь-якого 

виду економічної діяльності має регіональну належність, тому ПРН щодо уміння 

застосовувати методології комплексного обстеження технології та оцінки її рівня 

має враховувати рівень розробки на міжнародному та мезорівнях. І навпаки, ПРН 

щодо уміння розробляти та ефективно використовувати системно-аналітичні 

інструменти захисту від ризиків в бізнес-процесах на мікрорівні має враховувати 

вплив на ці процеси галузевих і регіональних факторів - політичних, соціальних, 

економічних тощо. Крім того, ПРН ОП враховують регіональний та галузевий 

контекст шляхом відображення особливостей структурно-логічної схем підготовки 

за спеціалізаціями, у переліку освітніх компонентів спеціалізацій та у їх змісті, 

формах та методах навчання і викладання, фахових компетентностях та 

програмних результатах спеціалізації. 

Продемонструйте, яким чином під час 

формулювання цілей та програмних результатів 

навчання ОП було враховано досвід аналогічних 

вітчизняних та іноземних програм 

Під час формулювання цілей та ПРН ОП було враховано досвід вітчизняних ОПП 

спеціальності 124 «Системний аналіз», за результатами вивчення якого обрано 

оптимальний комплекс компонентів ОП, що забезпечують ПРН та специфіку ОП 

«Консолідована інформація»: ОПП «Консолідована інформація» НУ «Львівська 

політехніка» (ism.lp.edu.ua/sites/default/files/bi_2018_opp.pdf) щодо запозичення 

компонентів ОП та відповідних ПРН, пов’язаних із консолідацію інформаційних 

ресурсів, аналізом бізнес-процесів; ОПП «Системний аналіз і управління» НТУУ 

«КПІ» (mmsa.kpi.ua/sites/default/files/2019_mmsa_124_sac_opp.pdf) щодо включення 

до ОП як її компоненту навчальної дисципліни з менеджменту (оскільки фокус ОП 

полягає у здобутті навичок та знань у сфері пошуку, обробки і аналізу інформації з 

метою її консолідації, отримання нового знання, до ОП включено освітній 

компонент «Креативний менеджмент», що формує загальні компетентності 

генерувати нові ідеї та виявляти нові знання, які набувають форми наукової та 

технологічної інформації); ОПП «Консолідована інформація» Харківського 

національного університету радіоелектроніки (nure.ua/wp-

content/uploads/Education_programs/2018/2018_mah_124_opp_1_4_stks.pdf) щодо 

запозичення компонентів ОП та відповідних ПРН, пов’язаних із консолідованою 

інформацією, комунікацією у професійній діяльності, методологією та 

технологіями інформаційно-аналітичної діяльності, технологіями менеджменту 

знань та підтримки прийняття рішень, інформаційними технологіями організації 

бізнесу. 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє 

досягти результатів навчання, визначених 

стандартом вищої освіти за відповідною 

ОП «Консолідована інформація» дозволяє досягти результатів навчання, 

визначених проектом СВОУ для другого (магістерського) галузі знань - 12 

«Інформаційні технології», спеціальності - 124 «Системний аналіз», оприлюднений 



спеціальністю та рівнем вищої освіти на сайті МОН (mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/naukovo-

metodychna_rada/proekty_standartiv_VO/124-sistemnij-analiz-magistr-10.07.2017.doc). 

Забезпечення ПРН відповідними компонентами ОП наведено в ОП «Консолідована 

інформація», таблиці 3 Додатку до цього Звіту про самооцінювання та з 

нижчезазначених співвідношень компонентів ОП «Консолідована інформація» з 

ПРН, визначених проектом СВОУ: ПРН1 забезпечується компонентами ОП: О1; 

О3; О4; О5; О6; О7; О8; О9; О10; О11; О12; О13; В2; В3.1; В3.2; В4.1; В5.1; В5.2; 

В7; В8.1; В8.2; В10.1; В10.2; ПРН2 забезпечується компонентами ОП: О1; О3; О4; 

О5; О6; О7; О8; О9; О10; О11; О12; О13; В2; В3.1; В3.2; В4.1; В5.1; В5.2; В7; В8.1; 

В8.2; В10.1; В10.2; ПРН3 забезпечується компонентами ОП: О8; О12; О13; В3.1; 

В3.2; В4.1; В5.1; В5.2; В7; В8.1; В8.2; В10.1; В10.2; ПРН4 забезпечується 

компонентами ОП: О8; О13; В3.2; В4.1; В5.1; В5.2; В8.2; В10.1; ПРН5 

забезпечується компонентами ОП: О3; О6; О7; О8; О11; О12; В1; В2; В3.1; В3.2; 

В4.1; В5.2; В.6; ПРН6 забезпечується компонентами ОП: О7; О8; О11; О13; В3.2; 

В4.1; В8.2; В10.1 ПРН7 забезпечується компонентами ОП: О3; О7; О8; О11; О12; 

В2; В7; ПРН8 забезпечується компонентами ОП: О7; О8;О11; О12; В2; В5.1; В8.1; 

В10.2 ПРН9 забезпечується компонентами ОП: О3; О6; О7; О8; О9; О10; О11; О12; 

О13; В3.2; В4.1; В5.2; В10.1 ПРН10 забезпечується компонентами ОП: О5; О6; О7; 

О8; О11; О12; О13; В2; В3.1; В3.2; В4.1; В8.1; В10.1 ПРН11 забезпечується 

компонентами ОП: О1; О2; О3; О4; О5; О6; О7; О8; О9; О10; О11; О12; О13; В1; 

В2; В3.1; В3.2; В4.1; В4.2; В5.1; В5.2; В.6; В7; В8.1; В8.2; В9.1; В9.2; В10.1; В10.2 

Як видно із співідношень, навчальні елементи ОП «Консолідована інформація» 

спеціальності забезпечують досягнення здобувачами вищої усіх 11 ПРН, 

визначених проектом СВОУ. 

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною 

спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 

поясніть, яким чином визначені ОП програмні 

результати навчання відповідають вимогам 

Національної рамки кваліфікацій для відповідного 

кваліфікаційного рівня? 

Аналіз матриці відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої 

програми «Консолідована інформація» за спеціальністю 124 «Системний аналіз» 

(табл. 4.1 ОП), свідчить, що загальні та спеціальні (фахові) компетентності, 

визначені Національною рамкою кваліфікацій, забезпечуються як обов’язковими, 

та і вибірковими компонентами освітньої програми. Наприклад, нормативні 

компоненти ОП «Консолідована інформація» на 100 % забезпечує здобуття 12 

загальних та 14 спеціальних (фахових) компетентностей, визначених Національною 

рамкою кваліфікацій, а саме: нормативний компонент О1 ОП забезпечує: ЗК1-ЗК7; 

ЗК12; ФК1-ФК5; ФК7; ФК8; ФК10; ФК14; нормативний компонент О2 ОП 

забезпечує: ЗК2; ЗК4; ЗК7; ЗК9-ЗК12; ФК6; ФК14; нормативний компонент О3 ОП 

забезпечує: ЗК1; ЗК3-ЗК5; ЗК7; ЗК10: ЗК12; ФК4; ФК5; ФК8; ФК13; ФК14; 

нормативний компонент О4 ОП забезпечує: ЗК4-ЗК7; ЗК9; ЗК10: ЗК12; ФК1; ФК6; 

ФК14; нормативний компонент О5 ОП забезпечує: ЗК1; ЗК3-ЗК5; ЗК7-ЗК10: ЗК12; 

ФК1-ФК8; ФК14; нормативний компонент О6 ОП забезпечує: ЗК1; ЗК3-ЗК10: 



ЗК12; ФК1-ФК7; ФК9; ФК10; ФК14; нормативний компонент О7 ОП забезпечує: 

ЗК3-ЗК5; ЗК7-ЗК9; ЗК12; ФК2-ФК5 ФК7; ФК8; ФК11; ФК12; ФК14; нормативний 

компонент О8 ОП забезпечує: ЗК1; ЗК3-ЗК12; ФК1; ФК2; ФК4-ФК14; нормативний 

компонент О9 ОП забезпечує: ЗК1; ЗК3-ЗК5; ЗК7; ЗК9; ЗК11; ЗК12; ФК4; ФК5; 

ФК14; нормативний компонент О10 ОП забезпечує: ЗК3-ЗК5; ЗК7-ЗК12; ФК1-ФК7; 

ФК9; ФК14; нормативний компонент О11 ОП забезпечує: ЗК1; ЗК3-ЗК12; ФК1-

ФК5; ФК7-ФК9; ФК11; ФК12; ФК14; нормативний компонент О12 ОП забезпечує: 

ЗК1-ЗК12; ФК2; ФК4-ФК11; ФК13; ФК14; нормативний компонент О13 ОП 

забезпечує: ЗК1-ЗК12; ФК2; ФК4-ФК10: ФК12; ФК14. 

2. Структура та зміст освітньої програми 

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)? 90 

Яким є обсяг освітніх компонентів (у 

кредитах Числове поле ЄКТС), спрямованих 

на формування компетентностей, визначених 

стандартом вищої освіти за відповідною 

спеціальністю та рівнем вищої освіти (за 

наявності)? 

90 

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться 

на дисципліни за вибором здобувачів вищої 

освіти? 

22.5 

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає 

предметній області заявленої для неї 

спеціальності (спеціальностям, якщо освітня 

програма є міждисциплінарною)? 

Предметна область ОП «Консолідована інформація» за об’єктом вивчення та цілями 

навчання відповідає предметній області, заявленої для неї спеціальності 124 «Системний 

аналіз» галузі знань 12 «Інформаційні технології» з огляду на те, що: По-перше, знання та 

уміння щодо прийняття рішень та прогнозування в складних системах різної природи 

(інформаційних, економічних, фінансових, соціальних, політичних, технічних, 

організаційних, екологічних тощо) в умовах невизначеності на основі системної 

методології як об’єкту вивчення забезпечуються такими обов’язковими (нормативними) та 

вибірковими освітніми компонентами ОП, як О6 «Технології підтримки прийняття 

рішень», О5 «Системний аналіз», О8 «Системний бізнес-інжиніринг», О1 «Методологія 

наукових досліджень», В5.1 «Прогнозування розвитку об’єктів технологій» / В10.1 

«Моделювання та прогнозування соціальних процесів», обсяг яких складає 21,5 кредитів 

ЄКТС (23,9 % обсягу ОП). По-друге, знання та уміння щодо інформаційних технологій та 

методів аналізу складних систем як об’єкту вивчення забезпечуються такими 

обов’язковими (нормативними) та вибірковими освітніми компонентами ОП, як О3 

«Консолідована інформація», О4 «Креативний менеджмент», О7 «Інформаційні технології 

організації бізнесу», О9 «Методологія інформаційно-аналітичної діяльності», О10 

«Економіка та організація інформаційно-аналітичної діяльності», О11 «Технології 



менеджменту знань», В2 «Науково-технічні та економічні інформаційні ресурси, 

проектування консолідованих інформаційних ресурсів та систем» / В7 «Соціальна 

інформатика», В3.1 «Основи інформаційної безпеки» / В3.2 «Методи та технології 

управління ризиками інформаційно-аналітичної діяльності» або В8.1 «Технології 

соціальних досліджень» / В8.2 «Соціальні технології та соціальне проектування», обсяг 

яких складає 38,5 кредитів ЄКТС (43,0 % обсягу ОП). В третє, такі обов’язкові 

(нормативні) та вибіркові освітні компоненти ОП, як О2 «Комунікації у професійній 

діяльності», В1 «Управління якістю та сертифікація» / В6 «Управління якістю професійної 

діяльності», В4.1 «Консалтингова діяльність» / В4.2 «Психологія бізнесу» або В9.1 

«Основи когнітології» / В9.2 «Психологія соціальних комунікацій», обсяг яких складає 

10,5 кредитів ЄКТС (11,7 % обсягу ОП), забезпечують відповідність ОП другого 

(магістерського) рівня дескрипторам 7 рівня НРК щодо соціальних навичок здобувачів 

вищої освіти: комунікації, автономії і відповідальності. Структурно-логічна схема, яка 

наведена в ОП, демонструє, що система освітніх компонентів ОП «Консолідована 

інформація» забезпечує досягнення ПРН та іІнтегральної програмної компетентність, а 

саме – здатності здобувачів вищої освіти розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов та вимог 

у різних галузях, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій із 

застосуванням теоретичних положень і методів системного аналізу. 

Яким чином здобувачам вищої освіти 

забезпечена можливість формування 

індивідуальної освітньої траєкторії? 

ОП є студентоцентрованою, що полягає у можливості здобувачів обирати індивідуальну 

освітню траєкторію (ОТ), яку в першу чергу формалізує індивідуальна програма навчання 

здобувача. В ЗВО формування ОТ реалізується через варіативні складові навчальних 

планів та ОП, обсяг яких відповідно до Положення про освітні програми 

(onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_osvit_prog.pdf) має становити 25 % (22,5 

кредити ЄКТС) від загального обсягу ОП 90 кредитів. В ЗВО застосовується комбінація 

диференційованого та індивідуального підходів щодо визначення ОТ, який полягає у 

індивідуальному виборі спеціалізації: або «Консолідована інформація в науково-

технологічній сфері», або «Консолідована інформація в соціальній сфері». В рамках цих 

напрямів понад 55 % обсягу становлять компоненти ОП, що визначають індивідуальну 

ОТ. Таким чином, формування індивідуальної ОТ забезпечується шляхом: - 

індивідуального вибору дисциплін навчального плану; - навчання за індивідуальним 

навчальним планом відповідно до Положення про організацію освітнього процесу, 

прийнятого Вченою радою НУ «ОЮА» 07.05.2019, протокол № 7; - індивідуального 

вибору теми курсових та дипломних робіт; - навчанням за індивідуальним графіком згідно 

до Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком та складання 

заліково-екзаменаційної сесії за індивідуальною відомістю 

(onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_individ_grafik_vidomost.pdf); - самостійної 

роботи здобувачів відповідно до методичних рекомендацій. 



Яким чином здобувачі вищої освіти можуть 

реалізувати своє право на вибір навчальних 

дисциплін? 

Порядок вибору здобувачами вищої освіти для вивчення вибіркових дисциплін 

передбачений Положенням про організацію освітнього процесу 

(http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_organ_osvit_process.pdf). Загальний 

обсяг вибіркових навчальних дисциплін в індивідуальному навчальному плані (ІНП) 

здобувача має становити не менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, 

передбачених для відповідного ступеня вищої освіти (при цьому частка професійно-

орієнтованих навчальних дисциплін повинна складати не менше 50%). Формування 

варіативної частини ІНП здобувач вищої освіти здійснює самостійно з урахуванням 

власних потреб та інтересів щодо майбутньої фахової діяльності. До початку занять 

здобувачі вищої освіти ознайомлюється з ОП, навчальними планами та робочими 

навчальними програмами (силабусами) дисциплін вільного вибору, а саме: кількістю 

кредитів виділених на їх вивчення; видами занять; формами підсумкового контролю; 

змістом програмних компетентностей та програмних результатів навчання, що 

забезпечуються; навчально-методичним, організаційним та кадровим забезпеченням, 

тощо. За ОП «Консолідована інформація» свій вибір він здійснює шляхом обрання 

відповідних блоків спеціалізацій та в їх межах не менше двох приблизно рівноцінних 

альтернатив на кожну позицію вибору, а формалізує його шляхом подання відповідної 

заяви до деканату інституту. На основі заяв здобувачів вищої освіти уповноважені 

працівники деканату формують академічні групи із вивчення дисциплін вільного вибору. 

У випадку неможливості формування навчальної групи для вивчення обраної вибіркової 

дисципліни через її некомплектність, здобувачам вищої освіти, що подали заявки щодо 

вивчення такої дисципліни, може бути запропоновано вивчати інші навчальні дисципліни, 

щодо яких сформовано навчальні групи. Дисципліни вільного вибору, для вивчення яких 

не були сформовані академічні групи, у поточному навчальному році не викладаються. 

Після формування академічних груп з дисциплін вільного вибору уповноважені 

працівники деканату надають інформацію навчально-методичному відділу, який 

проводить розрахунок навчального навантаження з розподілом його за відповідними 

кафедрами. 

Опишіть, яким чином ОП та навчальний 

план передбачають практичну підготовку 

здобувачів вищої освіти, яка дозволяє 

здобути компетентності, необхідні для 

подальшої професійної діяльності 

ОП передбачає практичну підготовку (ПП) у формі переддипломної практики та 

підготовки магістерської роботи в обсязі 7,5 та 12 кредитів ЄКТС відповідно. Тривалість 

практики 5 тижнів. Категорія баз практики: підприємства, установи, організації. Порядок 

організації, проведення, захисту та оцінювання результатів ПП регламентуються 

Положенням про проведення практики студентів 

(http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_po_proved_praktikit_zdob_vis_osvity.pdf), 

Робочою програмою практики (drive.google.com/file/d/1S_CEVROSsS2_KglE5sZoGjU-

h_BXpsXc/view). Ця програма визначає мету, зміст, загальні питання організації практики, 

результати та їх зв'язок з ПРН, форми контролю, вимоги до звітної документації, критерії 

оцінювання, а її реалізація дозволяє узагальнити програмні компетентності, оволодіти 



професійним досвідом та перевірити готовність здобувача до самостійної діяльності, 

зібрати матеріал до магістерської роботи метою якої є закріплення, поглиблення та 

демонстрація сформованих протягом навчання програмних компетентностей та ПРН, та 

застосування їх при вирішенні конкретних складних спеціалізованих задач та практичних 

проблем які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов та вимог, що 

передбачає проведення досліджень, здійснення інновацій із застосуванням теоретичних 

положень і методів системного аналізу. Вимоги до змісту та обсягу магістерської роботи 

регламентуються Положенням про кваліфікаційні роботи 

(onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_kvalif-rab.pdf). 

Продемонструйте, що ОП дозволяє 

забезпечити набуття здобувачами вищої 

освіти соціальних навичок (soft skills) 

упродовж періоду навчання, які відповідають 

цілям та результатам навчання ОП 

результатам навчання ОП 

Першим чинником, що забезпечує набуття здобувачами соціальних навичок, є включення 

до ОП таких освітніх компонентів, як О2 «Комунікації у професійній діяльності», В1 

«Управління якістю та сертифікація» / В6 «Управління якістю професійної діяльності», 

В4.1 «Консалтингова діяльність» / В4.2 «Психологія бізнесу» або В9.1 «Основи 

когнітології» / В9.2 «Психологія соціальних комунікацій», обсяг яких складає 10,5 

кредитів ЄКТС (11,7 % обсягу ОП), що забезпечують відповідність ОП дескрипторам 7 

рівня НРК щодо соціальних навичок здобувачів вищої освіти: комунікації, автономії і 

відповідальності. Другим чинником формування соціальних навичок є методи та форми 

проведення навчальних занять, особливо практичних - самостійна робота з розв’язанням 

задач на основі евристичних методів тощо. Формами навчання, що сприяють набуттю 

соціальних навичок є групова, парна, індивідуальна та фронтальна. Наведені форми та 

методи роботи передбачають активну взаємодію між здобувачами вищої освіти, що сприяє 

формуванню у них вміння: правильно звертатися до іншої людини (досягається при усної 

відповіді, у період практиці та при підготовці до захисту дипломної роботи); презентувати 

себе (захист курсової роботи, звіту з практики, дипломної роботи); залишатися 

усвідомленим в будь-яких ситуаціях (стресостійкість), керувати своїм голосом; бути 

тактовним і ввічливим; грамотно реагувати на критику; вміння вести комфортну для всіх 

бесіду та уміння слухати інших (лекційні, практичні заняття (за всіма дисциплінами). 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги 

відповідного професійного стандарту? 

Програмні компетентності та ПРН ОП враховують вимоги кваліфікаційної характеристики 

групи професій 2433.2 «Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики» 

щодо системи знань (методи інформаційно-аналітичної діяльності (ІАД); методи 

моделювання і оптимізації; методи роботи з даними і знаннями; види і можливості 

інформаційних технологій; основи інформатики, редакційно-видавничої діяльності, 

економіки, наукової організації праці, виробництва і управління). Інтегральна 

компетентність ОП забезпечує: - реалізацію завдання цих професіоналів здійснювати ІАД, 

застосовуючи засоби і методи інформаційних технологій, з метою створення і 

ефективного використання інформаційних ресурсів; - виконання їх обов’язків: 

консолідувати інформацію, накопичувати, структурувати та систематизувати знання в 

предметній області, формуючи інформаційні ресурси організації; здійснювати процес 



здобуття та придбання знань, а також їх моделювання та подання; моделювати та 

аналізувати схеми інформаційних і матеріальних потоків, структуру, сутність і атрибути 

об’єктів предметної області з врахуванням її зовнішнього оточення, контексту і 

прецедентів; забезпечувати довгострокове зберігання ресурсів та їх оперативне 

використання, а також доступ до них зацікавлених осіб з урахуванням їх потреб та 

суспільних інтересів; складати реферати, анотації, аналітичні і тематичні огляди 

накопичених інформаційних ресурсів і контролює їх практичне використання; готувати 

інформаційні варіанти управлінських рішень. 

Який підхід використовує ЗВО для 

співвіднесення обсягу окремих освітніх 

компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із 

фактичним навантаженням здобувачів вищої 

освіти (включно із самостійною роботою)? 

Для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із 

фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною роботою) 

Національний університет «Одеська юридична академія» використовує підхід, згідно 

якого: - обсяг аудиторних занять з певного освітнього компонента має становити від 1/3 до 

1/2 обсягу годин, відведених для його засвоєння;- аудиторні заняття та фактичне 

навантаження за ОП співвідносяться приблизно як 1/3; - аудиторні заняття та навчальний 

час студента на тиждень співвідносяться як 2/3. Зазначений підхід покладено в навчальний 

план ОП «Консолідована інформація» другого (магістерського) рівня спеціальності 124 

«Системний аналіз», що забезпечує розумний баланс між обсягом аудиторних занять та 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти у співвідношенні 1/3 кредиту ЄКТС. Для 

оцінки співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із 

фактичним навантаженням здобувачів викладачі регулярно проводять опитування 

студентів щодо обсягу часу, витраченого ними на виконня завдань. Інструментами, для 

встановлення обсягу часу необхідного для виконання завдань, є хронометраж, інтерв’ю, 

фокус-групи. За результатами досліджень приймається рішення про керегування обсягів 

та алгоритмів виконання завдань. 

Якщо за ОП здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти за дуальною формою 

освіти, продемонструйте, яким чином 

структура освітньої програми та навчальний 

план зумовлюються завданнями та 

особливостями цієї форми здобуття освіти 

Положенням про організацію освітнього процесу 

(onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/polog_org_osvit_proc.pdf) в ЗВО дуальна форма 

освіти не передбачена. Відповідно на ОП “Консолідована інформація» спеціальності 124 

«Системний аналіз» підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не 

проводиться. 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить 

інформацію про правила прийому на навчання та 

вимоги до вступників ОП 

http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8424%3A-qq-

2019-&catid=228%3A2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk  

Поясніть, як правила прийому на навчання та 

вимоги до вступників ураховують особливості ОП? 

ОП «Консолідована інформація» спеціальності 124 «Системний аналіз» є 

міжгалузевою, що дозволяє випускникам за будь-якого рівня вищої освіти, напряму 

та спеціальності підготовки вступити на навчання за цією ОП. При зарахуванні на 

http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8424%3A-qq-2019-&catid=228%3A2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8424%3A-qq-2019-&catid=228%3A2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk


навчання іноземних громадян обов’язковою є процедура нострифікації їх 

попередніх документів про освіту у порядку, встановленому МОН України. 

Відповідно до Правил прийому до Національного університету «Одеська юридична 

академія», затверджених Вченою радою, протокол № 5 від 28.01.2019 року, для 

вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 124 «Системний 

аналіз» зараховуються: результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у 

формі тесту з іноземної мови; результати фахового вступного випробування (за 

умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які 

здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційних рівень) вищої освіти за іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки)) (vstup.onua.edu.ua/спеціальність-124-

системний-аналіз-ма/). У 2019 році приймались результати єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови 2018 та 2019 років. Програми фахового та додаткового 

вступних випробувань щорічно формуються або переглядаються фаховими 

атестаційними комісіям та затверджуються головою приймальної комісії ЗВО. 

Програми враховують специфіку ОП та включають до себе вимоги до знань та 

умінь, які під час вступного випробування повинен продемонструвати вступник. 

Яким документом ЗВО регулюється питання 

визнання результатів навчання, отриманих в інших 

ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність 

для учасників освітнього процесу? 

В ЗВО питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО 

врегульоване Положенням про академічну мобільність учасників освітнього 

процесу (onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_academ-mobil.pdf), відповідно 

до якого визнання результатів навчання в рамках академічного співробітництва 

здійснюється з використанням ЄКТС або з використанням системи оцінювання 

ЗВО/наукової установи-партнера. Навчальні дисципліни, інші види навчальної 

діяльності зазначаються в індивідуальному навчальному плані (ІНП) здобувача, а їх 

перезарахування здійснюється на підставі наданого ним документа з переліком та 

результатами вивчення дисциплін, кількістю кредитів, інформацією про систему 

оцінювання навчальних здобутків, завіреного в установленому порядку у 

ЗВО/науковій установі-партнері. Академічна різниця за ІНП не повинна 

перевищувати 10 дисциплін, а порядок її ліквідації визначається відповідно до 

законодавства. Результати підсумкової атестації здобувачів вищої освіти у період 

навчання у ЗВО/науковій установі-партнері представляються за шкалою, 

прийнятою у цьому ЗВО або наукові установі і переводяться у шкалу, що прийнята 

в ЗВО. Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, які не є 

партнерами, регулюється Положенням про порядок поновлення, переведення та 

відрахування здобувачів вищої освіти 

(onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_perevod_vostanov_otchislenie.pdf). 

Поінформованість здобувачів вищої освіти гарантується розміщенням цих 

Положень на офіційному сайті ЗВО. 



Опишіть на конкретних прикладах практику 

застосування вказаних правил на відповідній ОП 

(якщо такі були)? 

В ЗВО на ОП «Консолідована інформація» спеціальності 124 «Системний аналіз» 

практика визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО відсутня. 

Яким документом ЗВО регулюється питання 

визнання результатів навчання, отриманих у 

неформальній освіті? Яким чином забезпечується 

його доступність для учасників освітнього процесу? 

За відсутністю законодавчо визначеного порядку визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті, в ЗВО на ОП така освіта сприймається як 

особистий інтелектуальний капітал здобувачів вищої освіти, розвиток якого 

забезпечується їх індивідуальною участю у семінарах, тренінгах, курсах 

підвищення кваліфікації. За умови, що свій інтелектуальний капітал здобувач 

своєю активною участю у науковій, навчальній та громадській діяльності ЗВО 

(бере участь у роботі наукових гуртків або конференцій, має наукові статті, 

доповіді тощо) застосовує для формування і розвитку людського та організаційного 

інтелектуального капіталу інших учасників освітнього процесу, ЗВО визнає такі 

результати навчання шляхом нарахування за поданням голови студентської ради 

додаткових балів (від 1 до 5) до його рейтингову балу успішності. Механізми 

врахування рейтингового балу здобувача регулюється Правилами призначення 

академічних і соціальних стипендій 

(onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/pravila_pruznachennya_stependii.pdf), 

Положенням про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення 

(onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_perevod_student_vakant.pdf). Крім того, 

наприклад, робочі навчальні програми освітніх компонентів О4 «Креативний 

менеджмент», О6 «Технології підтримки прийняття рішень» пропонують 

здобувачам зарахувати Сертифікат про успішне закінчення курсів на освітній 

онлайн-платформі Prometheus як підтвердження належного засвоєння ними 

відповідних тем. 

Опишіть на конкретних прикладах практику 

застосування вказаних правил на відповідній ОП 

(якщо такі були)? 

На ОП «Консолідована інформація» спеціальності 124 «Системний аналіз» 

практика визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті 

відсутня. 

4. Навчання і викладання за освітньою програмою 

Продемонструйте, яким чином 

форми та методи навчання і 

викладання на ОП сприяють 

досягненню програмних 

результатів навчання? Наведіть 

посилання на відповідні 

документи 

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу 

(http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_organ_osvit_process.pdf), в ЗВО формами організації 

освітнього процесу є: навчальні заняття, індивідуальна та самостійна робота здобувачів вищої освіти, 

практична підготовка, контрольні заходи. Навчальні заняття: лекція; семінарське, практичне та 

лабораторне заняття; консультація; індивідуальне заняття та індивідуальне завдання. На ОП 

Основними методами навчання є: частково-пошуковий, проблемного навчання, контекстного 

навчання, ситуаційного моделювання, еврестичних настанов, кейс-метод, метод практичних завдань, 

імітаційного навчання, абстрактно-дедуктивний, конкретно-індуктивний, інформаційно-рецептивний, 

проектний, модульного навчання, доцільних задач, складної цілі, інструктивно-практичний, синтезу, 



аналізу, порівнянь та змішаного навчання, проскриптивний метод, рольових та ділових ігор, повного 

засвоєння знань, опрацювання дискусійних питань. Матрицю відповідності ПРН, освітніх 

компонентів, форм і методів навчання та оцінювання наведено в таблиці 3 додатку до цього Звіту. 

Продемонструйте, яким чином 

форми і методи навчання і 

викладання відповідають 

вимогам студентоцентрованого 

підходу? Яким є рівень 

задоволеності здобувачів вищої 

освіти методами навчання і 

викладання відповідно до 

результатів опитувань? 

Студентоцентрований підхід (СП): здобувач вищої освіти є самостійним і відповідальним учасником 

освітнього процесу, який реалізує цей підхід через самостійне формування індивідуальної ОТ, вибір 

варіантів завдань самостійної роботи, тематики курсової та кваліфікаційної роботи тощо. Наприклад, 

робоча навчальна програма компонента ОП О6 «Технології підтримки прийняття рішень» передбачає 

самостійний вибір об’єкта досліджень під час виконання практичних завдань. Цей підхід на ОП 

проявляється також у можливості навчання здобувача за індивідуальним графіком (ІГ), що дозволяє 

самостійно опрацьовувати робочі навчальні програми компонентів ОП, поєднувати досягнення ПРН 

ОП з трудовою діяльністю, виконанням громадських завдань. Згідно з Положенням 

(onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_individ_grafik_vidomost.pdf) ІГ передбачає вільне 

відвідування аудиторних навчальних занять, види навчальної роботи із здобувачем з одного або 

декількох компонентів ОП, форму проведення контролю. Задіяні на ОП викладачі здійснюють 

викладання освітніх компонентів на засадах СП: використовують методи активізації діяльності 

студентів під час навчальних занять. Аналіз результатів анкетування здобувачів ЗВО показав, що в 

них відсутні зауваження до змісту ОП та якості її забезпечення кадровими, навчально-методичними, 

інформаційними ресурсами тощо. Пропозиції – перейти на змішану форму організації навчального 

процесу. Це свідчить про позитивну оцінку рівня задоволення методами навчання і викладання. 

Продемонструйте, яким чином 

забезпечується відповідність 

методів навчання і викладання на 

ОП принципам академічної 

свободи 

В ЗВО освітній процес базується на принципах академічної свободи та автономії ЗВО: науково-

педагогічні працівники мають право на академічну свободу: свободу викладання; свободу від 

втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність; вільний вибір форм, методів і 

засобів навчання на ОП; педагогічну ініціативу; розроблення та впровадження авторських навчальних 

програм, проектів, освітніх методик, технологій, методів і засобів навчання. Методи навчання і 

викладання на ОП здійснюються на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та 

інформації, вільного оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з урахуванням 

обмежень, установлених законом. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу, 

прийнятого Вченою радою НУ «ОЮА» 07.05.2019, протокол № 7, викладач зобов'язаний 

дотримуватися правил професійної етики, дотримуватися навчальної програми щодо тем і форм 

занять, але не обмежується в питаннях трактування навчального матеріалу, формах і засобах 

доведення його до здобувачів. Академічна свобода здобувачів обмежується їх обов’язками: 

дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку, моральних та етичних норм; виконувати навчальний 

план у визначені строки та відповідно до встановлених графіків; відвідувати заняття, виконувати 

освітньо-професійну програму; вчасно інформувати адміністрацію про неможливість з поважних 

причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та екзамени, виконувати індивідуальні 

завдання тощо. 

Опишіть, яким чином і у які 

строки учасникам освітнього 

ЗВО регулярно оприлюднює чітку, точну, об’єктивну, актуальну і доступну інформацію про свою 

діяльність, ОП які пропонуються для навчання, критерії відбору на ці програми, очікувані навчальні 



процесу надається інформація 

щодо цілей, змісту та очікуваних 

результатів навчання, порядку та 

критеріїв оцінювання у межах 

окремих освітніх компонентів 

результати, кваліфікації, які вони присвоюють. На офіційному сайті заінтересовані особи можуть 

ознайомитись з нормативними документами ЗВО щодо його освітньої діяльності 

(onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=228&Itemid=718&lang=uk). 

В ЗВО створено та впроваджено помічник студента NUOUA GUIDE for Android за допомогою якого 

вони завжди в курсі останніх новин, зможете переглянути розклад занять та місцезнаходження 

аудиторій, кабінетів. Абітурієнти підчас профорієнтаційних заходів та вступної компанії, а учасники 

освітнього процесу з самого початку занять, мають змогу ознайомитись на відповідних кафедрах з 

графіком навчального процесу, навчальним та робочим навчальними планами, силабусами, робочими 

навчальними програмами, графіком контрольних заходів, навчально-методичним та інформаційним 

забезпеченням ОП. Викладач кожного освітнього компоненту під час першого заняття надає 

інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних ПРН, формами та методами навчання і викладання, 

порядком та критеріями оцінювання досягнутих результатів навчання. Інформація щодо цілей, змісту 

та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх 

компонентів міститься у комплексах інформаційно-методичного супроводу вивчення кожного 

освітнього компоненту. 

Опишіть, яким чином 

відбувається поєднання навчання 

і досліджень під час реалізації ОП 

Поєднання навчання і дослідження під час реалізації ОП відбувається шляхом: підготовки 

здобувачами наукових рефератів, виконання завдань самостійної роботи дослідницького характеру 

(теоретичний цикл навчання); участі у наукових, науково-практичних конференціях, круглих столах; 

проходження переддипломної практики; підготовки магістерської роботи. Своєю участю у наукових 

заходах здобувач розвиває дослідницькі навички і здобуває нові знання. Наприклад, у конференції 

«Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної 

власності», брала участь студентка Д.Д.Стрюкова (доповідь «Особливості психологічного оцінювання 

претендентів для роботи в системі «людина-машина», керівник: Тупкало В.М.). На настановній 

конференції з практики її керівники від ЗВО розробляють персоналізовані індивідуальні завдання та 

надають здобувачам Робочу програму практики 

(drive.google.com/file/d/1S_CEVROSsS2_KglE5sZoGjU-h_BXpsXc/view), яка має забезпечити 

формування визначених результатів практичної підготовки. За результатами практики здобувачі 

готують наукові звіти: робляться висновки про ефективність роботи бази практики та можливі 

напрямки її підвищення; відображають здобуті практичні навички (ПН). Це дозволяє оцінити рівень та 

якість сформованості їх ПРН відповідно до наведених співвідношень: ПРН1 забезпечується ПН1 

«Демонструвати знання та розуміння загальнотеоретичних принципів інформаційно-аналітичної 

діяльності, норм і принципів та методики вибору інформаційних систем для обґрунтування 

практичних завдань та врегулювання конкретних прикладних питань інформаційно-аналітичного 

забезпечення виробництва»; ПРН2 забезпечується ПН4 «Встановлювати та критично оцінювати 

інформацію…»; ПРН3-ПРН5 забезпечуються ПН8 «Пропонувати та обґрунтовувати рішення у 

складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування»; 

ПРН6-ПРН8 забезпечуються ПН7 «Розв'язувати складні практичні задачі і проблеми з оновленням та 

інтеграцією знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог»; ПРН9, ПРН10 



забезпечуються ПН5 «Збирати та обробляти з використанням належної методики інформацію, 

необхідну для виконання завдань календарного плану, індивідуального завдання, магістерської 

роботи, завдань керівника від бази практики (інформаційно-аналітичні матеріали), систематизувати, 

обґрунтовувати та презентувати результати власних досліджень»; ПРН11 забезпечується ПН2 

«Застосувати сучасні інформаційні технології для пошуку, обробки та організації відповідної 

інформації у практичній сфері»; КМ1, КМ2 забезпечуються ПН3 «Спілкуватись на високому 

професійному рівні з дотриманням правил професійної етики, володіти фаховою лексикою, 

включаючи усну та письмову комунікацію…»; АМ1-АМ3 забезпечуються ПН6 «Самостійно 

планувати та організовувати власну практичну діяльність…». Самостійним видом науково-дослідної 

роботи є магістерська робота, підготовка якої спрямована на розвиток інтегральної програмної 

компетентності за ОП. 

Продемонструйте, із посиланням 

на конкретні приклади, яким 

чином викладачі оновлюють 

зміст навчальних дисциплін на 

основі наукових досягнень і 

сучасних практик у відповідній 

галузі 

Відповідно до Положення про програми навчальних дисциплін 

(onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_pro_pnd_2017.pdf), з метою забезпечення належного рівня 

освітніх послуг та створення сприятливого й ефективного навчального середовища для здобувачів 

вищої освіти, проводиться регулярний моніторинг, перегляд і доопрацювання навчальних програм з 

урахуванням перспективних напрямів розвитку відповідної науки, вимоги відповідного СВОУ та ОП. 

Зміст компонентів ОП було оновлено у 2018-2019 роках з метою забезпечення її ПРН відповідності 

проекту СВОУ. Про те, які сучасні практики та наукові досягнення слід використовувати приймає 

проектна група ОП спільно з викладачем, який забезпечує певну дисципліну, на підставі побажань та 

рекомендацій стейкхолдерів. власного або запозиченого наукового і практичного досвіду. Наприклад, 

наукові досягнення науково-педагогічного працівника кафедри, кандидата наук з державного 

управління Н.П.Дяченко «Прогнозування в органах державної влади: організаційно-правовий аспект» 

були враховані при оновленні змісту таких освітніх компонентів, як: О10 «Економіка та організація 

інформаційно-аналітичної діяльності» щодо механізмів прогнозування в органах державної влади на 

основі методології інформаційно-аналітичної діяльності та прийняття рішень; В4.1 «Консалтингова 

діяльність» щодо алгоритмів інформаційно-аналітичного дослідження, моніторингу інформації, 

системного аналізу, прогнозування та процесу формування управлінських рішень; О2 «Комунікації у 

професійній діяльності» щодо алгоритмів інформаційно-аналітичного дослідження, моніторингу 

інформації, ситуаційного аналізу та прогнозування. Наукові досягнення О.С.Твердохліба, отримані 

ним у дисертаційному дослідженні «Формування та розвиток державно-управлінських ресурсів 

України» використано для оновлення змісту освітнього компоненту В2 «Науково-технічні та 

економічні інформаційні ресурси, проектування консолідованих ресурсів та систем» щодо 

концептуальних засад формування, розвитку та управління інформаційними ресурсами у сфері 

державного управління. Зміст компонентів ОП В1 «Управління якістю та сертифікація», В6 

«Управління якістю професійної діяльності» оновлюється на основі рекомендацій та висновків 

(резолюцій) Форумів Європейського фонду управління якістю, Днів якості в Києві від Української 

асоціації з якості, а також поглибленого вивчення міжнародних стандартів з якості ISO та методик 

побудови, впровадження та сертифікації систем якості організацій. 



Опишіть, яким чином навчання, 

викладання та наукові 

дослідження у межах ОП 

пов’язані із інтернаціоналізацією 

діяльності ЗВО 

ЗВО має організаційну, матеріально-технічну, навчально-методичну, наукову бази та практичний 

досвід щодо інтернаціоналізації своєї діяльності. Наприклад, за ОПП «Консолідована інформація» 

була здійснена підготовки магістрів для Центу наукових інновацій АН Азербайджана. Можливість для 

іноземці здобути вищу освіту за ОП спеціальності 124 «Системний аналіз» 

(onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=635&Itemid=306&lang=uk) передбачена 

Правилами прийому. Інтернаціоналізація діяльності проявляється також у міжнародному 

співробітництві ЗВО, підвищенні кваліфікації (стажуванні) його викладачів за кордоном, їх участю у 

міжнародних конференціях. Зокрема, Меморандум про співпрацю між ЗВО і Відомством патентів та 

торговельних марок Азербайджану щодо провадження спільних проектів, програм та заходів, 

включаючи симпозіуми, конференції, семінари, круглі столи у рамках пріоритетних сфер наукової 

діяльності. Крім того, здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники ОП мають доступ до 

відкритих інформаційних ресурсів ВОІВ, ЄПВ, а також до відкритих електронних ресурсів платформи 

CambridgeCore; Research Track; SSRN; SAGE. Наукова бібліотека ЗВО здійснюється передплату 

доступу до електронних ресурсів (МЕГА-НАУ) та забезпечує тестовий доступ до баз даних (De 

Gruyter Law eProducts; EBSCO : Legal Collection; EBSCO : Academic Search Premier; Web of Science 

(перейшов у постійний доступ відповілно до наказу МОН від 19.09.2017 № 1286); Hein Online. 

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

Опишіть, яким чином форми 

контрольних заходів у межах 

навчальних дисциплін ОП 

дозволяють перевірити 

досягнення програмних 

результатів навчання? 

Головним критерієм оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти є рівень сформованості ПРН, 

який визначається з урахуванням таких принципів оцінювання, як: систематичність та системність, 

плановість та своєчасність, відкритість та прозорість, гнучкість і варіативність системи оцінювання, 

об’єктивність, толерантність і тактовність, єдність вимог при оцінюванні групи здобувачів вищої 

освіти, розвиваючий характер, використання єдиних стандартів, диференційований підхід та 

індивідуалізація. Перевірка досягнення здобувачами вищої освіти ПРН досягається багаторівневою 

системою контрольних заходів у межах компонентів ОП, а саме у формі: поточного і підсумкового 

контролю. Поточний контроль здійснюється під час проведення усіх видів аудиторних занять і має на 

меті як перевірку рівня ПРН здобувача вищої освіти, так і для забезпечення зворотного зв'язку між 

викладачами та студентами у процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією 

студентів. Форми проведення поточного контролю: усне опитування здобувачів вищої освіти, 

вирішення практичних завдань, тестові завдання, складання типових документів тощо. Після вивчення 

відповідних тем або блоку тем з метою з’ясування ступеню засвоюваності здобувачами відповідного 

об’єму опрацьованого та вивченого матеріалу та подальшої оцінки рівня сформованого ПРН, 

поточний контроль проводиться у формі контрольної роботи, колоквіуму, моделювання практичних 

ситуацій у групах тощо. Інформація, одержана при поточному контролі, використовується викладачем 

для коригування методів і засобів навчання щодо досягнення ПРН, а студентами - для планування 

самостійної роботи. Особливими формою поточного контролю є атестація. Підсумковий контроль в 

межах навчальних дисциплін проводиться відповідно до навчального плану у вигляді заліку 

(диференційованого заліку) або екзамену в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в 

обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни. Форма проведення 



семестрового контролю (усна, письмова, комбінована, тестування тощо). Перевірка досягнення ПРН 

здобувачами вищої освіти проводиться також за результатами проходження переддипломної 

практики. Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти, які здобувають ступінь магістра за ОП, 

здійснюється з метою встановлення фактичної відповідності рівня та обсягу знань, умінь, 

компетентностей вимогам ОП і СВОУ та здійснюється у формі захисту магістерської роботи та 

кваліфікаційний екзамен. Відповідність системи контрольних заходів ПРН ОП наведені у таблиці 3 

цього Звіту. 

Яким чином забезпечуються 

чіткість та зрозумілість форм 

контрольних заходів та критеріїв 

оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів вищої 

освіти? 

Прозорість та зрозумілість контрольних заходів для здобувачів в ЗВО досягнута завдяки тому, що на 

офіційному сайті ЗВО оприлюднене Положення про порядок організації та проведення контрольних 

заходів (onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_kontr_zahod.pdf), а органи студентського 

самоврядування через старостат доводять його до кожного здобувача вищої освіти. На початку 

викладання кожного освітнього компоненту викладач доводить до здобувачів критерії оцінювання, у 

разі незрозумілості надає пояснення. Збір інформації щодо чіткості та зрозумілості критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти організовано шляхом опитування та 

анкетування студентів. З метою уникнення суб’єктивізму, ЗВО впровадив систему організації та 

проведення семестрових екзаменів та атестації здобувачів вищої освіти з використанням технологій 

тестового контролю, Положення про яке прийняте рішенням Вченої ради ЗВО 

(onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_testologiya.pdf). Крім того, протягом навчального року 

проводяться зустрічі здобувачів з адміністрацією ЗВО, на яких студенти задають питання щодо 

незрозумілих моментів організації навчання, критеріїв оцінювання тощо. Представники студентства 

входять до Вченої ради ЗВО, де висловлюють всі питання, що виникають. 

Яким чином і у які строки 

інформація про форми 

контрольних заходів та критерії 

оцінювання доводяться до 

здобувачів вищої освіти? 

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання для здобувачів вищої освіти є 

вільно доступною. Здобувачі вищої освіти мають можливість ознайомитися з навчальним планом ОП 

та володіти інформацією щодо переліку навчальних дисциплін, які ними будуть вивчатися, з моменту 

затвердження першого рішенням Вченої ради ЗВО та введення його в дію наказом його ректора. У 

вільному доступі для здобувачів вищої освіти перебувають також силабуси та робочі програми 

навчальних дисциплін, які дозволяють сформувати у особи, що навчається, уявлення про її ПРН, зміст 

та обсяг вивчення, форми контрольних заходів та критерії оцінювання. В ЗВО програми навчальних 

дисциплін розроблені відповідно до Положення. 

(onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_pro_pnd_2017.pdf). Критерії оцінювання знань та навичок 

здобувачів вищої освіти є єдиними для ЗВО та затверджені Положенням про організацію освітнього 

процесу, яке розміщено у вільному доступі на офіційному веб-сайті ЗВО. Крім того, критерії та 

методами оцінювання викладені в навчально-методичних комплексах навчальних дисциплін ОП, а на 

початку їх вивчення викладач в обов'язковому порядку ознайомлює з ними здобувачів вищої освіти. 

Яким чином форми атестації 

здобувачів вищої освіти 

відповідають вимогам стандарту 

вищої освіти (за наявності)? 

Форми атестації здобувачів вищої освіти ОП «Консолідована інформація» спеціальності 124 

«Системний аналіз» в повному обсягу відповідають вимогам проекту СВОУ, оприлюдненому на 

офіційному сайті МОН. 



Яким документом ЗВО 

регулюється процедура 

проведення контрольних заходів? 

Яким чином забезпечується його 

доступність для учасників 

освітнього процесу? 

Види та процедура проведення контрольних заходів, критерії оцінки знань здобувачів вищої освіти 

затверджені нормативними документами ЗВО з питань освіти, що розміщені у відкритому доступі для 

здобувачів вищої освіти доступі на офіційному веб-сайті ЗВО 

(onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=228&Itemid=718&lang=uk): 

Положенням про організацію освітнього процесу; Положенням про атестацію здобувачів вищої освіти, 

Положенням про проведення практики; Положенням про організацію і проведення контрольних 

заходів; Положенням про організацію та проведення семестрових екзаменів та атестації здобувачів 

вищої освіти з використанням технологій тестового контролю. 

Яким чином ці процедури 

забезпечують об’єктивність 

екзаменаторів? Якими є 

процедури запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів? Наведіть приклади 

застосування відповідних 

процедур на ОП 

Об’єктивність екзаменаторів при проведення процедур оцінювання здобувачів вищої освіти 

забезпечується, з одного боку, шляхом систематичних адміністративних перевірок оцінювання 

викладачами осіб, що навчаються, на рівні кафедри, деканату та ректорату. Результати проведених 

процедур оцінювання здобувачів вищої освіти та їх перевірок регулярно розглядаються та 

аналізуються на засіданнях кафедри, раді підрозділу, раді з якості освіти та Вченій раді НУ «ОЮА». З 

іншого боку, Положенням про організацію та проведення семестрових екзаменів та атестації 

здобувачів вищої освіти з використанням технологій тестового контролю 

(http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_testologiya.pdf) процедури оцінювання передбачає 

чітку та зрозумілу процедуру апеляції результатів контрольних заходів. В ЗВО, створено студентське 

самоврядування, яке діє на підставі Закону України «Про вищу освіту» та Положення про студентське 

самоврядування (onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3073%3A2016-04-25-13-

00-13&catid=230%3A2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=ru). Метою цього органу є не тільки 

сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків, а й одночасний захист їх законних прав 

та інтересів. Тому для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів дієвою є процедура захисту 

прав здобувачів вищої освіти органом студентського самоврядування шляхом відповідного звернення 

до нього. На ОП скарги про не об’єктивність екзаменаторів та випадки конфлікту інтересів не 

зафіксовані. 

Яким чином процедури ЗВО 

урегульовують порядок 

повторного проходження 

контрольних заходів? Наведіть 

приклади застосування 

відповідних правил на ОП 

В ЗВО порядок повторного проходження контрольних заходів, процедуру повторного вивчення 

дисципліни здобувачами, які не виконали індивідуальний навчальний план семестру (навчального 

року), та процедуру повторної атестації регламентує Положення про організацію освітнього процесу. 

Здобувачі, які під час сесії не склали екзамени (заліки) з однієї або двох дисциплін, повинні 

ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру. Повторне складання екзаменів 

допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії. 

Повторне вивчення конкретної навчальної дисципліни дозволяється тільки один раз і передбачає 

виконання усіх видів робіт, згідно із її робочою навчальною програмою. Якщо після повторного 

вивчення дисципліни здобувач отримав оцінку незадовільну, він має право продовжити ліквідацію 

академічної заборгованості (у термін до завершення поточного семестру). Здобувач, який не 

ліквідував академічну заборгованість, підлягає відрахуванню з ЗВО за академічну неуспішність. 

Здобувачі, які не атестовані у затверджений для них термін, мають право на повторну атестацію в 

наступний термін роботи ЕК протягом трьох років після відрахування з ЗВО. Здобувач повторно 



проходить ті форми державної атестації, з яких він отримав незадовільну оцінку. У разі, коли така 

оцінка отримана під час захисту магістерської роботи, ЕК встановлює, чи може він подати на 

повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він повинен опрацювати нову тему. 

Яким чином процедури ЗВО 

урегульовують порядок 

оскарження процедури та 

результатів проведення 

контрольних заходів? Наведіть 

приклади застосування 

відповідних правил на ОП 

Можливість оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів забезпечує 

наявність у ЗВО процедури подання апеляції із боку здобувачів вищої освіти щодо результатів 

оцінювання. Відповідно до Положення про атестацію здобувачів вищої освіти 

(http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_atestat_zdob_vis_osvity.pdf) та Положення про 

організацію проведення семестрових екзаменів та атестації здобувачів вищої освіти з використанням 

технологій тестового контролю (http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_testologiya.pdf), у 

випадку незгоди з набраними балами за тест здобувач вищої освіти має право в день проведення 

контролю у формі тестування подати на ім'я ректора апеляційну заяву. Розпорядженням ректора 

створюється апеляційна комісія, головою якої є проректор ЗВО з навчальної роботи, яка протягом 

трьох днів з моменту подання апеляційної заяви перевіряє надані здобувачем вищої освіти відповіді та 

коректність тестових завдань. За результатами розгляду апеляційної заяви апеляційна комісія приймає 

одне з таких рішень: про відмову у задоволенні апеляційної заяви, про її задоволення та призначення 

повторної атестації здобувача вищої освіти в усній формі, про підвищення результатів контролю через 

некоректність тестових завдань. 

Які документи ЗВО містять 

політику, стандарти і процедури 

дотримання академічної 

доброчесності? 

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності в ЗВО містить Положення 

про забезпечення оригінальності наукових робіт і запобігання та виявлення академічного плагіату, 

прийняте рішенням Вченої ради НУ «ОЮА» від 14.12.2015, протокол № 3 та затверджене ректором 

(onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2796%3A2016-02-10-12-31-

10&catid=116%3A2011-10-10-07-48-27&Itemid=376&lang=ru). Політика ЗВО щодо дотримання 

академічної доброчесності полягає у тому, що: у разі виявлення у науковій (магістерській) роботі 

академічного плагіату подальший розгляд такої роботи не здійснюється незалежно від обсягу та виду 

виявленого академічного плагіату; правові наслідки наявності академічного плагіату визначаються 

законодавством України. Стандарти ЗВО: оригінальність твору є високою і він може підлягати 

подальшому розгляду при співвідношенні матеріалу, що створений безпосередньо автором, до 

загального обсягу матеріалу 70% та більше; при перевірці на академічний плагіат не враховується 

правомірне запозичення зроблене винятково з попередньої роботи цього ж автора. Процедура ЗВО: 

перевірка наукових робіт на наявність академічного плагіату проводиться у тому числі за допомогою 

одного або декількох програмно-технічних засобів, які надають можливість виявляти академічний 

плагіат та/чи визначати показник оригінальності твору; подальший розгляд твору здійснюється у 

встановленому порядку при умові його оригінальності та відсутності академічного плагіату. 

Які технологічні рішення 

використовуються на ОП як 

інструменти протидії 

порушенням академічної 

доброчесності? 

Для протидії порушенням академічної доброчесності здобувачами вищої освіти застосовуються: 

контроль завідувача кафедрою, керівників кваліфікаційних робіт, членів екзаменаційних комісій щодо 

правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, 

відомостей тощо; перевірка кваліфікаційних робіт на предмет академічного плагіату; експертна оцінка 

та (або) технічна перевірка (за допомогою спеціалізованих програмних засобів) щодо ознак 

http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_atestat_zdob_vis_osvity.pdf


академічного плагіату в кваліфікаційних роботах, матеріалах, поданих для публікації у періодичних і 

неперіодичних наукових виданнях, рефератах тощо. Програмно-технічними засобами, що 

рекомендовані Положенням про забезпечення оригінальності наукових робіт і запобігання та 

виявлення академічного плагіату і надають можливість виявляти академічний плагіат та/чи визначати 

показник оригінальності твору є, зокрема: - програма еТХТ Антиплагіат (режим доступу через 

Інтернет - https://text.ru/antiplagiat); - програма Advego Plagiatus (режим доступу через Інтернет - 

https://advego.com/antiplagiat/); - Anti-Plagiarism (режим доступу з НУ ОЮА - 

http://my\vebs.ru/plagiatanet.html). У науковій бібліотеці ЗВО здійснюється автоматизована перевірки 

наукових робіт науковців та здобувачів вищої освіти на наявність академічного плагіату у системі 

Unicheck, яка адмініструється уповноваженим працівником бібліотеки і сприяє реалізації політики 

академічної доброчесності в ЗВО. 

Яким чином ЗВО популяризує 

академічну доброчесність серед 

здобувачів вищої освіти ОП? 

Для попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності здобувачами вищої освіти 

в ЗВО використовується комплекс профілактичних заходів: ознайомлення здобувачів освіти із 

Положенням про забезпечення оригінальності наукових робіт і запобігання та виявлення академічного 

плагіату; щорічне проведення для здобувачів вищої освіти (студентів, магістрів, аспірантів та 

докторантів) заходів з питань наукової етики та недопущення академічного плагіату; розповсюдження 

методичних матеріалів з уніфікованим визначенням вимог щодо критеріїв та ознак академічного 

плагіату та допустимих показників оригінальності творів; розповсюдження методичних матеріалів з 

уніфікованим визначенням вимог щодо критеріїв та ознак академічного плагіату та допустимих 

показників оригінальності творів; запровадження у рамках відповідних дисциплін вивчення питань 

етики наукових досліджень і написання наукових робіт; організація заходів із популяризації етики 

наукових досліджень та написання наукових робіт. Наприклад, актуальні питання розвитку науки і 

вищої освіти за сучасних умов з окресленням головних проблем, пов’язаних з порушеннями 

академічної доброчесності у студентському житті (плагіат, оригінальність наукових робіт тощо) та 

заходи щодо впровадження способів підтримання академічної доброчесності у системі вищої освіти 

України були обговорені під час круглого столу на тему «Роль академічної доброчесності у 

студентському середовищі», що відбувся 21.06.2019 р. 

Яким чином ЗВО реагує на 

порушення академічної 

доброчесності? Наведіть 

приклади відповідних ситуацій 

щодо здобувачів вищої освіти 

відповідної ОП 

Для протидії порушенням академічної доброчесності здобувачами вищої освіти застосовуються: 

контроль завідувача кафедрою, керівників кваліфікаційних робіт, членів екзаменаційних комісій щодо 

правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, 

відомостей тощо; перевірка кваліфікаційних робіт на предмет академічного плагіату; експертна оцінка 

та (або) технічна перевірка (за допомогою спеціалізованих програмних засобів) щодо ознак 

академічного плагіату в кваліфікаційних роботах, матеріалах, поданих для публікації у періодичних і 

неперіодичних наукових виданнях, рефератах тощо. Правові наслідки встановленого рівня 

оригінальності твору визначаються законодавством України, Відповідно до Закону України «Про 

освіту» за порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої 

академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік 

тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування 



із закладу освіти; позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом освіти пільг з 

оплати навчання. Приклади відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти на ОП відсутні. 

6. Людські ресурси 

Яким чином під час конкурсного добору викладачів 

ОП забезпечується необхідний рівень їх 

професіоналізму? 

Прийняття на роботу до ЗВО науково-педагогічних працівників (НПП) 

здійснюються на основі конкурсного відбору в порядку обрання за конкурсом, 

передбаченим Положення про порядок проведення конкурсного відбору при 

заміщенні вакантних посад НПП 

(onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8667%3A-q-q-

&catid=231%3A2016-03-11-15-27-39&Itemid=725&lang=ru). Вимоги до 

претендентів на посади НПП визначаються Законом України «Про вищу освіту», 

вимогами Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності щодо кадрового 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти та, з метою підвищення 

ефективності кадрового забезпечення науково-навчальної діяльності, додатковими 

вимогами ЗВО, визначеними Положенням про конкурсну комісію по відбору 

кандидатів на заміщення вакантних посад НПП 

(onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8668%3A-----------------

q--q&catid=231%3A2016-03-11-15-27-39&Itemid=725&lang=ru). Відповідність 

спеціальності викладача навчальній дисципліні ОП визначається відповідністю 

його спеціальності згідно з документами про вищу освіту, про науковий ступінь, 

про вчене звання, науковою спеціальністю, досвідом практичної роботи за 

відповідним фахом, проходженням відповідного науково-педагогічного 

стажування та наявністю не менше трьох одноосібних публікацій з цієї навчальної 

дисципліни у рецензованих закордонних або фахових наукових виданнях України, 

виданого підручника чи навчального посібника з цієї навчальної дисципліни згідно 

з вимогами МОН. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, 

яким чином ЗВО залучає роботодавців до 

організації та реалізації освітнього процесу 

ЗВО залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу 

насамперед на етапі організації і проведенні практичної підготовки здобувачів 

вищої освіти, а також при їх державній атестації. За погодженням з адміністрацією 

ЗВО у 2017/2018 та 2018/2019 навчальному році головою ДЕК зі спеціальності 124 

«Системний аналіз», освітня програма – консолідована інформація, був 

представник організації-роботодавця П.І.Іваненко, к.т.н., ст.н.с., директор з питань 

інноваційного та інформаційного розвитку Державного підприємства «Український 

інститут інтелектуальної власності». 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, 

яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 

ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, 

представників роботодавців 

Кадрова політика ЗВО полягає у комплектуванні науково-педагогічного складу 

штатним персоналом, у зв’язку із чим до аудиторних занять на ОП професіонали-

практики, експерти галузі, представники роботодавців в якості сумісників не 

залучаються. Проте, гарант ОП, професор В.М.Тупкало є викладачем-практиком, 



має власний практичний досвід управління бізнес-структурами, зареєстрований в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань і як ФОП, 

здійснює управлінські консалтингові проекти на підприємствах різних напрямків 

бізнесу (КВЕД 62.02 Консультування з питань інформатизації). 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному 

розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 

приклади такого сприяння 

Сприяння професійному розвиткові викладачів здійснюється на всіх рівнях 

забезпечення якості освіти. Відповідно до Положення про організацію освітнього 

процесу ЗВО забезпечує підвищення кваліфікації та стажування своїх працівників 

один раз на п'ять років. План підвищення кваліфікації на кожен календарний рік, а 

також результати підвищення кваліфікації та стажування за попередній 

календарний рік затверджуються на засіданні Вченої ради ЗВО. Наприклад, гарант 

освітньої програми «Консолідована інформація» спеціальності 124 «Системний 

аналіз» проф., д.т.н. Тупкало В.М. підвищував свою кваліфікацію в Інститут 

підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного 

управління при Президентові України (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

12СПВ 065715 від 24.04.2015 р.). 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток 

викладацької майстерності 

ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності шляхом матеріального та 

професійного заохочення. Професійне заохочення розвинуто на всіх рівнях. 

Кожного року проводиться захід до Дня створення Національного університету 

«Одеська юридична академія», під час якого Президент НУ «ОЮА» відмічає 

грамотами, нагородами та відзнаками співробітників, котрі старанно виконують 

свої обов’язки та забезпечують освітній процес. Зі знижкою 85% науково-

педагогічні працівники можливість відпочити на спортивно-оздоровчій базі 

відпочинку «Академія». 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси 

Продемонструйте, яким чином фінансові та 

матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 

інфраструктура, обладнання тощо), а також 

навчально-методичне забезпечення ОП 

забезпечують досягнення визначених ОП цілей та 

програмних результатів навчання? 

Матеріально-технічна ресурси ЗВО відповідають Ліцензійними умовами 

(постанова КМ №1187 від 30.12.2015) та дозволяють забезпечити досягнення 

визначених ОП цілей та ПРН. В управлінні ЗВО знаходиться 174308,68 кв.м 

приміщень, у т.ч. на праві господарського відання закріплено 168102,39 кв.м (наказ 

МОН від 14.03.2017 № 394; onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/nakaz-mon-

394.pdf). Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять 

становить 10,16 кв.м на одну особу (площа навчальних приміщень – 84350,76 кв.м; 

приведений контингент 8299,4 особи) при нормативі 2,4 кв.м. Наявні технічні 

засоби навчання, комп’ютерне забезпечення дозволяє застосувати в освітньому 

процесі сучасні освітні технології навчання, а засоби оперативної поліграфії - 

забезпечувати здобувачів власними навчально-методичними комплексами 

дисциплін. Електронна бібліотека ЗВО представлена електронним каталогом АБІС 

Unilib, репозитарієм eNUOLAIR, базами даних власної генерації та 



повнотекстовою електронною бібліотекою і електронними каталогами мережевих 

ресурсів. Електронний каталог АБІС Unilib (lib.onua.edu.ua/new/index2.php) 

нараховує понад 1022985 записів, а загальна кількість повнотекстових електронних 

документів в АБІС Unilib становить 5607. Для учасників освітнього процесу 

співробітники бібліотеки надаються консультації щодо створення та корегування їх 

профілів у Google Scholar (Google Академія), Mendeley, Research Gate, 

Academia.edu, ResearcherID, SelectedWorks, Digital Commons Network, ORCID. 

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, 

створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби та 

інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи 

вживаються ЗВО задля виявлення і врахування цих 

потреб та інтересів? 

Створене в ЗВО освітнє середовище дозволяє в повному обсязі задовольнити 

потреби та інтереси здобувачів на ОП. В адміністративно-навчальному корпусі 

забезпечено доступ навчальних приміщень особам з інвалідністю та іншим мало 

мобільним групам населення. Об’єктами соціально-побутової інфраструктури за 

місцем надання освітніх послуг з ОП є бібліотека з читальним залом на 114 місць, 

їдальня з кухнею на 112 посадкових місць, актова зала, стадіон та спортивний зал, 

організований силами студентів в гуртожитку. На території майнового комплексу 

ЗВО розміщені дві секції дев’ятиповерхового гуртожитку площею 9020,6 кв.м на 

558 ліжко-місць, у зв’язку з чим забезпеченість наявного контингенту студентів 

гуртожитком прогнозується на рівні не менше 80% від виявлених потреб. Кімнати 

гуртожитку повністю омебльовані та мають окремий санвузол і душову. На 

кожному поверсі є кухня, розрахована на 3 блоки кімнат. В гуртожитку є своя 

пральня, де студенти безкоштовно користуються пральними машинами, а також 

проведено локальну комп’ютерну мережу з доступом до Інтернет, що надає 

можливість використання інтерактивних і дистанційних форм навчання. Для 

покращення умов систематично проводяться опитування, зустрічі адміністрації зі 

здобувачами освіти. Також студентське самоврядування, активно бере участь у 

реалізаціях проектів щодо удосконалення освітнього середовища. Наприклад, 

адміністрація ЗВО підтримала їх ініціативу будівництва на території комплексу 

найсучаснішого спортивно–оздоровчого комплексу. 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність 

освітнього середовища для життя та здоров’я 

здобувачів вищої освіти (включаючи психічне 

здоров’я)? 

ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 

здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я) з одного боку, 

забезпеченням цілодобової охорони навчальних приміщень та гуртожитку, а з 

іншого - суворим дотриманням норм техніки безпеки. В ЗВО проводиться 

інструктаж здобувачів вищої освіти, науково-педагогічного та адміністративного 

персоналу щодо техніки безпеки, протипожежної безпеки та надання першої 

медичної допомоги. Всі будівлі ЗВО регулярно проходять санітарно-

епідеміологічне обстеження. В ЗВО популяризується здоровий спосіб життя, 

активний відпочинок та організовуються святкові заходи для забезпечення 

безпечного відпочинку за участі керівництва. Для забезпечення психічного 

здоров’я в ЗВО підтримується доброзичлива атмосфера та виключається будь-яка 



дискримінація та булінг, створена комісія з розгляду випадків булінгу (цькування). 

Опишіть механізми освітньої, організаційної, 

інформаційної, консультативної та соціальної 

підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень 

задоволеності здобувачів вищої освіти цією 

підтримкою відповідно до результатів опитувань? 

Реалізацію механізмів освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та 

соціальної підтримки здобувачів вищої освіти в ЗВО забезпечує Центр організації 

освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної роботи, основною метою 

діяльності якого є організація, координування та контроль за роботою структурних 

підрозділів ЗВО у сфері організації освітньої підготовки, навчально-методичного 

забезпечення, інформаційно-аналітичного, технологічного і технічного 

обслуговування та супроводження спеціалізованого програмного забезпечення, а 

також функціонування інформаційно-пошукової системи доступу до 

інформаційних ресурсів, оприлюднення даних їх діяльності. Центр має свою 

внутрішню структуру і включає до себе 7 відділів. Освітня підтримка здійснюється 

відділом оцінювання якості вищої освіти, відділом тестології, навчально-

методичним відділом, гарантом ОП, які забезпечують безпосередню реалізацію 

освітніх програм, навчальних планів та сприяють забезпеченню освітніх 

компонентів, здійснюють контроль якості освіти та рівень досягнення ПРН. 

Організаційна – аналітичним відділом, інформаційно-координаційним відділом, 

навчально-методичним відділом, функцією яких є розробка або внесення змін до 

документів, впровадження їх в освітній процес та оцінювання якості на підставі 

моніторингу реалізації. Інформаційна – відділом зв’язків з громадськістю, несе 

відповідають за достовірність, актуальність і коректність викладу інформації і 

матеріалів, наданих для публікації на офіційному сайті, та інформаційно-

координаційним відділом, який забезпечує актуальність інформації в АСУ-деканат, 

ЄДЕБО, формує пакети замовлень для виготовлення документів про освіту, 

студентських квитків. Консультативна –деканатами, гарантом ОП та викладачам, 

що реалізують ОП. Соціальна підтримка відбувається на університетському рівні 

профспілковим комітетом та органами студентського самоврядування на підставі 

відповідних положень та розпоряджень. Комунікація зі здобувачами на ОП 

будується таким чином, щоб долучати їх до самостійних висновків, зробити 

співучасниками процесу підготовки, пошуку і знаходження рішення щодо 

запропонованого питання. Тому процес формування здобувачів відбувається за 

таких педагогічних умов: застосування особистісно-орієнтованого підходу в 

навчанні; моделювання реальних професійних умов спілкування; підбір 

навчальних завдань і вправ, спрямованих на підвищення комунікативної активності 

студентів; зняття напруги та створення умов відкритості, доброзичливості та 

комунікабельності в процесі спілкування зі студентами. На підставі аналізу 

результатів анонімних опитувань встановлено, рівень задоволеності здобувачів 

вищої освіти за певними видами підтримки становить 75-95%. 

Яким чином ЗВО створює достатні умови для ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 



реалізації права на освіту особами з особливими 

освітніми потребами? Наведіть посилання на 

конкретні приклади створення таких умов на ОП 

(якщо такі були) 

освітніми потребами, щоб вони мали рівні можливості на реалізацію права на 

навчання та повноцінно соціалізувалися. Навчальні корпуси мають пандуси для 

забезпечення доступу такої категорії осіб до навчальних приміщень, а також діє 

затверджений ректором ЗВО Порядок супроводу (надання допомоги) особам з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

(onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poryadok_suprovodu_invalidov.pdf). 

Яким чином у ЗВО визначено політику та 

процедури врегулювання конфліктних ситуацій 

(включаючи пов’язаних із сексуальними 

домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким 

чином забезпечується їх доступність політики та 

процедур врегулювання для учасників освітнього 

процесу? Якою є практика їх застосування під час 

реалізації ОП? 

Політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи 

пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією) здійснює 

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції ЗВО, який діє на 

підставі Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) 

з питань запобігання та виявлення корупції, Методичних рекомендацій щодо 

діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання 

та виявлення корупції, антикорупційних програм, складених планів роботи, наказів 

та окремих доручень керівництва. У разі виявлення фактів, що можуть свідчити 

про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень інформує в 

установленому порядку про такі факти керівництво та правоохоронні органи 

відповідно до їх компетенції. Під час реалізації ОП спеціальності 124 «Системний 

аналіз» випадків подібних конфліктних ситуацій не було. 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми 

Яким документом ЗВО регулюються процедури 

розроблення, затвердження, моніторингу та 

періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання 

на цей документ, оприлюднений у відкритому 

доступі в мережі Інтернет 

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП 

в Національному університеті «Одеська юридична академія» регулюються 

Положенням про освітні програм Національного університету «Одеська юридична 

академія», прийнятого рішенням Вченої ради НУ «ОЮА» від о2.07.2016 р., 

протокол № 7, яке оприлюднене у відкритому доступі в мережі Інтернет за 

посиланням: http://onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_osvit_prog.pdf 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю 

відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені 

до ОП за результатами останнього перегляду, чим 

вони були обґрунтовані? 

Відповідно до Положення про освітні програми 

(onua.edu.ua/downloads/ustanov_dokum/poloj_osvit_prog.pdf), проводиться 

періодичний перегляд (удосконалення) освітньої програми з метою забезпечення 

належного рівня освітніх послуг та створення сприятливого й ефективного 

навчального середовища для здобувачів вищої освіти. Встановлено, що перегляд оп 

з метою її удосконалення здійснюється у формах оновлення або модернізації. ОП 

може щорічно оновлюватися в частині всіх компонентів, крім місії (цілей) і ПРН. 

Підставою для оновлення ОП можуть виступати: ініціатива і пропозиції гаранта 

освітньої програми та/або проектної групи ОП і/або викладачів програми; 

результати оцінювання якості ОП; об'єктивні зміни інфраструктурного, кадрового 

характеру і/або інших ресурсних умов реалізації освітньої програми. Оновлення 

відображаються у відповідних структурних елементах ОП (навчальному плані, 



матрицях, робочих програмах навчальних дисциплін, програмах практик тощо). 

Наприклад, у 2016-2018 роках, за результатами атестації здобувачів вищої освіти 

проектна група ОП приймала рішення по незначні оновлення ОП з метою 

врахування зауважень та пропозицій ДЕК. Таке оновлення ОП відбувалось у 

частині змісту освітніх компонентів навчального плану, кредитах відведених на 

вивчення певного освітнього компонента, формах контрольних заходів тощо. 

Зокрема, ОП містила блок освітніх компонентів «Дисципліни за вибором 

навчального закладу» в обсязі 13,5 кредитів ЄКТС, у той час як на блок дисциплін 

за вибором студента було виділено 9 кредитів ЄКТС, тобто сприймала здобувача 

вищої освіти як об’єкта навчання, і, тим самим не відповідала принципам 

студентоцентрованого підходу. Модернізація ОП має на меті більш значну зміну в 

її змісті та умовах реалізації, ніж при плановому оновленні, і може торкатися також 

мети (місії) та ПРН ОП. Саме така модернізація ОП спеціальності 124 «Системний 

аналіз» відбулась за ініціативою у 2019 році з ініціативи проектної групи з метою 

врахування змін, що відбулися в науковому професійному полі, в яких реалізується 

ОП, а також у зв’язку із прийняттям Закону України «Про освіту» і 

оприлюдненням на сайті МОН проекту стандарту вищої освіти України для 

другого (магістерського) рівня галузі знань - 12 Інформаційні технології, 

спеціальності - 124 Системний аналіз. Про те, які сучасні практики та наукові 

досягнення слід використовувати приймає проектна група ОП спільно з 

викладачем, який забезпечує певну дисципліну. Зокрема, при модернізації ОП були 

враховані пропозиції представників ключових роботодавців та досвід щодо 

аналогічних програм інших ЗВО. Модернізована освітня програма разом з 

обґрунтуванням внесених до неї змін затверджується у порядку, передбаченому 

вищезазначеним Положенням. Повторне затвердження освітніх програм 

відбувається з ініціативи проектної групи або структурного підрозділу ЗВО, що 

реалізує таку ОП, в разі її значного оновлення. Значним вважається оновлення 

складу ОП (складу дисциплін, практик і їх обсягу в кредитах ЄКТС) більш ніж на 

50 %. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні 

приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 

процесу періодичного перегляду ОП та інших 

процедур забезпечення її якості, а їх позиція 

береться до уваги під час перегляду ОП 

На здобувачі вищої освіти через опитування покладені функції контролю якості: 

освітніх професійних програм; професорсько-викладацького складу; проведення 

аудиторних занять. Пропозиції здобувачів були враховані при оновленні змісту 

дисципліни «Економіка та організація інформаційно-аналітичної діяльності» щодо 

формування знань та умінь пов’язаних із управлінням новими знаннями, 

отриманими на основі системної методології, зокрема механізму комерціалізації 

інтелектуальної власності шляхом створення стартап-проектів. 

Яким чином студентське самоврядування бере 

участь у процедурах внутрішнього забезпечення 

Студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 

якості ОП завдяки залучення здобувачів до їх анкетування щодо покращення якості 



якості ОП викладання, академічної доброчесності, рекомендацій до покращення навчально-

методичного забезпечення освітнього процесу. Студентське самоврядування 

залучене до організації і проведення внутрішніх аудитів, під час яких аудитори 

шляхом вивчення матеріалів, які підтверджують досягнення встановлених цілей з 

якості, отримують інформацію, на основі якої визначають рівень відповідності або 

невідповідності критеріям аудиту. Основними процесами контролю і моніторингу 

якості освіти, покладених на студентське самоврядування є: контроль якості 

проведення аудиторних занять і самостійної роботи студентів; контроль якості 

забезпеченості інформаційно-освітнього середовища; контроль якості виховної 

роботи зі студентами. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні 

приклади, як роботодавці безпосередньо або через 

свої об’єднання залучені до процесу періодичного 

перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 

якості 

Основними процесами контролю і моніторингу якості освіти, до яких залучені 

роботодавці, є: контроль якості освітніх програм; контроль якості професорсько-

викладацького складу; контроль якості підготовки фахівців. Оскільки ці процеси 

взаємопов’язані, то висновки роботодавців щодо рівня досягнутих програмних 

результатів навчання за результатами державної атестації здобувачів вищої освіти є 

вихідними для аналізу стану і оцінки результатів системи менеджменту якості ЗВО. 

Окремо зазначимо, що з 2019 року контроль якості ОП «Консолідована 

інформація» забезпечується залученням до складу проектної групи з її розробки 

представників роботодавців, а саме: - директора з питань інноваційного та 

інформаційного розвитку Державного підприємства «Український інститут 

інтелектуальної власності» Іваненка П.І., к.т.н., ст.н.с.; завідувача науково-

організаційним відділом Державної наукової установи «Український інститут 

науково-технічної експертизи та інформації» Соколовської Н.Б 

Опишіть практику збирання та врахування 

інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 

працевлаштування випускників ОП 

Кафедра менеджменту та інформаційних технологій Національного університету 

«Одеська юридична академія» підтримує контакти з випускниками ОП та має 

інформацію щодо їх працевлаштування та кар’єрного шляху. Наприклад, щодо 

здобувачів ОП «Консолідована інформація» спеціальності 124 «Системний аналіз» 

2018 року випуску, на кафедрі є інформація про те, що: Березіна Мирослава 

Леонідівна займає посаду начальника відділу на ТОВ «Нова Пошта»; Кукурудза 

Сергій Олексійович з посади виконуючого обов’язки переведений на посаду 

начальника автослужби Національного центру управління та випробувань 

космічних засобів; Бабич Артем Дмитрович з посади молодшого відділу наукових 

досліджень Національного центру управління та випробувань космічних засобів 

переведений на посаду начальника Станції космічного зв’язку цього центру. 

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з 

реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 

процедур внутрішнього забезпечення якості за час її 

реалізації? Яким чином система забезпечення 

У ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час реалізації ОП 

було виявлено невідповідність її структури вимогам щодо принципів 

студентоцентрованого підходу, а також недостатня якість абітурієнтів щодо 

досягнення програмних результатів навчання. Для приведення структури ОП 



якості ЗВО відреагувала на ці недоліки? вимогам студентоцентрованого підходу система забезпечення якості ЗВО 

відреагувала модернізацією освітньої програми. Компоненти освітньої програми за 

вибором здобувачів вищої освіти було розширено до 16 дисциплін, які сформували 

два блоки по 8 дисциплін по 22,5 кредити ЄКТС кожний, що забезпечують як 

фахові компетентності і програмні результати спеціалізації, так і загальні та 

спеціальні (фахові) компетентності і програмні результати за спеціальністю, 

визначені проектом стандарту вищої освіти. На недолік, пов'язаний із якістю 

абітурієнтів, система забезпечення якості ЗВО відрегувала тим, що: по-перше, з 

метою підвищення якості відбору абітурієнтів, при застосуванні перехресного 

вступу на магістерську програму 124 «Системний аналіз», було запроваджене 

додаткове вступне випробування, під час якого вступник повинен виявити знання 

щодо: основних теоретичних понять і визначень системного аналізу; визначення 

системи як наукової категорії; класів і типів систем; організації систем; сутності 

системного аналізу та системного дослідження; методичних особливостей 

системного аналізу; основ моделювання систем; застосування теорії систем в 

управлінні; по-друге, на метою «вирівняння» рівня попередньої підготовленості 

здобувачів вищої освіти до ОП «Консолідована інформація», до ОП були включені 

компенсаційні компонентами освітньої програми щодо формування базового рівня 

таких програмних результати навчання, як: - знати та уміти застосовувати на 

практиці методи системного аналізу, методи математичного та інформаційного 

моделювання для побудови та дослідження моделей об’єктів і процесів 

інформатизації; знати методи розкриття невизначеностей в задачах системного 

аналізу, уміти розкривати ситуаційні невизначеності, та невизначеності в задачах 

взаємодії, протидії та конфлікту стратегій, знаходити компроміс при розкритті 

концептуальної невизначеності тощо; вміти розробляти та ефективно 

використовувати системно-аналітичні інструменти захисту від ризиків в бізнес-

процесах; вміти розробляти експертні та рекомендаційні системи в умовах слабо 

структурованих даних різної природи; нати та вміти впроваджувати обробки даних 

в задачах системного аналізу і управління, та системах підтримки прийняття 

рішень. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього 

забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 

під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження 

та пропозиції з останньої акредитації та 

акредитацій інших ОП були ураховані під час 

удосконалення цієї ОП? 

Державною інспекцією навчальних закладів України з 17.10.2016 по 22.10.2016 

року була здійснена планова вибіркова виїзна перевірка Національного 

університету «Одеська юридична академія». За результатами вищевказаної 

перевірки був складений Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, 

що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту № 

01-13/148-03-06/1 на підставі якого ЗВО було сформовано План усунення 

виявлених зауважень затверджений вченою радою Національного університету 

«Одеська юридична академія» (протокол № 4 від 04.11.2016 року). Про результати 



усунення зауважень, виявлених при інспектуванні навчального закладу, Державна 

інспекція навчальних закладів України була проінформована листом ЗВО № 95-3 

від 24.01.2017 року. В ЗВО були вжиті заходи, що виправлення недоліків, 

виявлених експертними комісіями під час попередніх акредитаційних експертиз, а 

саме: навчальні аудиторії обладнані технічними засобами навчання, зокрема 

мультімедійними проекторами; розроблена типова структура щодо відзивів 

керівників та зовнішніх рецензій на дипломні роботи випускників, запроваджена 

практика призначення рецензентів виключно із числа осіб, які мають наукову 

ступінь або вчене звання; запроваджена система нормоконтролю щодо оформлення 

дипломних робіт студентів; отримані рекомендаційних грифів МОН на навчальну 

літературу (Основи інтелектуальної власності : навч. посібник / за ред. П.М. 

Цибульова, лист від 29.01.2014 № 1/11-1145; Теоретичні основи системи 

«інформація-знання», автори В.Д.Пархоменко, О.В.Пархоменко, лист від 

18.01.2012 р. № 1/11-570). 

Опишіть, яким чином учасники академічної 

спільноти змістовно залучені до процедур 

внутрішнього забезпечення якості ОП? 

Згідно із ст. 16 Закону України «Про вищу освіту» законодавчо визначено систему 

забезпечення якості вищої освіти, встановлено її процедури і заходи. В ЗВО 

фундамент такої системи становлять 7 основних показників, а саме: політика 

закладу і процедури забезпечення якості; внутрішня система забезпечення якості 

освітньої діяльності; періодичний перегляд та моніторинг ОП; підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників; оцінювання студентів; навчальні 

ресурси; інформаційні ресурси. Система контролю якості освітнього процесу є 

багаторівневою та здійснюється на наступних рівнях – викладачами, завідувачами 

кафедр, деканами (директорами) структурних підрозділів, ректоратом та Вченою 

радою. Учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур 

внутрішнього забезпечення якості ОП на всіх етапах та процесах контролю і 

моніторингу якості освіти. Усі учасники освітнього процесу є джерелом 

інформації, на основі якої здійснюються аналіз стану і оцінка результатів системи 

менеджменту якості, визначається рівень її відповідності або невідповідності 

критеріям аудиту, здійснюється підтримка прийняття управлінських рішень 

керівництва ЗВО щодо плану коригувальних і запобіжних дій. Наприклад, за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання процесів забезпечення якості 

освіти затвержено відповідний план усунення зауважень 

(onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8651:2019-04-24-11-02-

29&catid=228:2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk). 

Опишіть розподіл відповідальності між різними 

структурними підрозділами ЗВО у контексті 

здійснення процесів і процедур внутрішнього 

забезпечення якості освіти 

Опис Системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності наведено в 

Положенні про організацію освітнього процесу. Процеси і процедури внутрішнього 

забезпечення якості освіти здійснюються за наступними основними напрямками: 

контроль і моніторинг стану і ефективності процесів; рейтингова оцінка діяльності 



кафедр; рецтингова оцінка викладачів; самооцінка роботи університету; 

соціологічні дослідження задоволеності викладачів, студентів, випускників і 

працедавців якістю освітнього процесу, які здійснює Лабораторія соціологічних та 

політичних досліджень; зовнішні та внутрішні аудити, під час яких аудитори 

отримують інформацію, на основі якої визначають рівень відповідності або не 

відповідності критеріям аудиту, а керівники підрозділів спільно з аудиторами при 

виявленні не відповідності аналізують їх причини, розробляють план заходів щодо 

поліпшення, визначають термін усунення виявлених не відповідностей і 

відповідальних за їх реалізацію. Розподіл відповідальності здійснюється між 

різними структурними підрозділами ЗВО (ректорат, навчальна частина, деканат, 

кафедри та інші підрозділи). Вирішальна роль у всіх процесах, пов’язаних із 

забезпеченням якості освіти, належить студентському самоврядуванню. Робочі 

групи з розробки ОП формуються окремо за кожною ОП, залучаються до всіх 

процедур, що потребують розробки, затвердження, моніторингу та перегляду ОП, а 

також процедур зовнішнього оцінювання та само оцінювання. 

9. Прозорість і публічність 

Якими документами ЗВО регулюється права та 

обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 

чином забезпечується їх доступність для учасників 

освітнього процесу? 

Згідно ст. 47 Закону України «Про вищу освіту», освітній процес - це 

інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що проводиться у 

вищому навчальному закладі через систему науково-методичних і педагогічних 

заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, 

умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування 

гармонійно розвиненої особистості. Освітній процес здійснюється відповідно до 

Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті 

«Одеська юридична академія», схваленого Вченою радою НУ «ОЮА», протокол 

№7 від 07.05.2019 р. Освітній процес базується на принципах академічної свободи 

та автономії університету, гуманізму, науковості, демократизму, наступності та 

безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, 

громадських і релігійних організацій. Освітній процес організовується з 

урахуванням наявного науково-педагогічного потенціалу, матеріальної і 

навчально-методичної бази Університету, з урахуванням можливостей сучасних 

інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, 

гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових 

знань, академічної та професійної мобільності, швидкої адаптації до змін і розвитку 

в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління 

та організації праці в умовах ринкової економіки. 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить 

інформацію про оприлюднення на офіційному веб-

сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання 

http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=9105%3A-q-

q&catid=228%3A2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=ru  

http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=9105%3A-q-q&catid=228%3A2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=ru
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=9105%3A-q-q&catid=228%3A2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=ru


зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 

(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки 

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому 

доступі в мережі Інтернет інформацію про освітню 

програму (включаючи її цілі, очікувані результати 

навчання та компоненти) 

http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=9076%3A----124--

&catid=230%3A2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=ru  

10. Навчання через дослідження 

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми 

відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) 

- 

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми 

забезпечує повноцінну підготовку здобувачів вищої 

освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю 

та/або галуззю 

- 

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми 

забезпечує повноцінну підготовку здобувачів вищої 

освіти до викладацької діяльності у закладах вищої 

освіти за спеціальністю та/або галуззю 

- 

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень 

аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень наукових 

керівників 

- 

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО 

організаційно та матеріально забезпечує в межах 

освітньо-наукової програми можливості для проведення і 

апробації результатів наукових досліджень аспірантів 

(ад’юнктів) 

- 

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для 

долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 

академічної спільноти за спеціальністю, наведіть 

конкретні проекти та заходи 

- 

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у 

дослідницьких проектах, результати яких регулярно 

публікуються та/або практично впроваджуються 

- 

Опишіть чинні практики дотримання академічної 

доброчесності у науковій діяльності наукових керівників 

та аспірантів (ад’юнктів) 

- 

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для - 

http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=9076%3A----124--&catid=230%3A2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=ru
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=9076%3A----124--&catid=230%3A2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=ru


виключення можливості здійснення наукового 

керівництва особами, які вчинили порушення 

академічної доброчесності 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП 

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП? Акцент ОП: формуванні фахівця - системного бізнес-аналітика, здатного 

розв’язувати складні задачі, пов’язані з використанням сучасних та перспективних 

інтелектуальних знання-орієнтованих когнітивних методів і технологій 

ноосферного етапу розвитку науки; онтологічних, об’єктних та інших моделей 

інформації та знань будь-яких проблемних галузей для підвищення 

конкурентоспроможності та формування інтелектуального капіталу організаційної 

системи, навчального процесу тощо; інформаційно-аналітичним та системно-

організаційним супроводом діяльності юридичних осіб з метою її радикального 

удосконалення на основі знання-орієнтованого формування та прогнозування 

варіантів оперативних і стратегічних рішень на основі системних методів та 

технологій. Основним продуктом такого системного бізнес-аналітика є 

організаційно-технічні рішення, які оформляються як технічне завдання на 

забезпечення комплексної бізнес-стійкості підприємств виробничої та виробничо-

збутової сфери на основі проведення фахового системного аналізу ефективності та 

результативності, починаючи зі стратегічного і до операційного рівня системи 

організаційного управління, який є підставою не тільки прийняття ґрунтовних 

управлінських рішень керівниками відповідних рівнів менеджменту, а й для 

розробки технічного завдання на впровадження відповідного програмно-

апаратного забезпечення корпоративних інформаційних систем. Тому перевага 

розробленої ОП, вперш за все, забезпечується обраним набором освітніх 

компонентів ОП, що формують та розвивають загальні і професійні 

компетентностей у галузі інформаційно-аналітичного забезпечення життєвого 

циклу консолідації інформації на основі методологій системного аналізу, 

підтримки прийняття рішень, інформаційно-аналітичної діяльності, та спрямовані 

на здобуття здобувачем знань, вмінь і навичок щодо підтримки ефективності 

прийняття рішень в процесах управління в різних сферах діяльності. До недоліків 

ОП, на нашу думку, слід віднести недостатній рівень бажаного зв’язку між 

професійно-кваліфікаційною моделлю фахівця (обраною множиною ПРН згідно 

розробленої ОП) і прогнозами подальшого інноваційного розвитку бізнес-структур 

в Україні. На сьогодні фактично термін «Системний аналітик» не має стійкого 

трактування, але має різне смислове навантаження. У деяких організаціях його 

розуміють як фахівця, здатного шукати вирішення нетривіальних, багатоаспектних 

завдань, в інших - як спеціаліста з описом правил організації діяльності (бізнес-

аналітика, методолога), у третіх - як технічного спеціаліста, здатного ставити 



завдання проектно-виробничим командам. Тому на нашу думку, спеціальність 

«Системний аналіз» має бути включена до галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». До недоліків ОП також слід віднести відсутність фінансування 

науково-дослідних тем, наявність якого надавало б можливість залучати здобувачів 

вищої освіти до їх реалізації, поєднувати навчання і дослідження не тільки під час 

переддипломної практики, а й під час теоретичного циклу реалізації ОП. 

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж 

найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО 

планує здійснити задля реалізації цих перспектив? 

Виходячи з вимог сучасного студентоцентрованого підходу до навчання студентів з 

урахуванням потреб ринку праці, перспектива розвитку ОП «Консолідована 

інформація» за спеціальністю «Системний аналіз», на наш погляд, пов’язана з 

подальшим урахуванням потреб конкретних галузей професійної інформаційно-

аналітичної діяльності. Аналіз ринку праці показує, що сьогодні все більше 

виникає потреба в фахівцях системного аналізу за напрямками: фінансовий 

аналітик, біржовий аналітик, інвестиційний аналітик. Найбільшим попитом на 

ринку праці стає системний бізнес-аналітик, який здатний вивчати внутрішню 

структуру компанії, а також всі її ділові зв'язки з зовнішніми гравцями з метою 

домогтися максимальної ефективності та результативності діяльності організації. 

Він знаходить слабкі місця і проблеми фірми, пропонує шляхи їх усунення для 

зниження витрат і збільшення прибутку. Напрямки оптимізації можуть стосуватися 

питань роботи персоналу, необхідності автоматизації виробництва, пошуку нових 

ринків збуту або розширення асортименту продукції (послуг). Тому професійна 

якість цього фахівця повинна ґрунтуватись, в першу чергу, на знаннях: звичайної 

та цифрової економіки, сучасних інформаційних технологій організації бізнесу, 

технології процесно-орієнтованого менеджменту, системного бізнес-інжинірингу, 

знань трудового та господарського права. Задля реалізації цих перспектив ОП буде 

оновлена шляхом розширення освітніх компонентів спеціалізацій: фінансовий 

аналітик, біржовий аналітик, інвестиційний аналітик. В рамках ОП упродовж 

найближчих 3 років передбачена реалізація запланованого з точки зору цілей і часу 

додаткового навчання, спрямованого на розвиток професійних навичок і 

забезпечення базової освіти. Механізм реалізації: включення до робочих 

навчальних програм освітніх компонентів вимог щодо індивідуального 

неформального навчання здобувачів за такими формами, як: тренінги підвищення 

кваліфікації, структуроване онлайн-навчання (у т.ч. відкриті освітні ресурси та 

дистанційне навчання), курси та навчальні програми бізнес-структур (громадських 

об’єднань) з використанням як очної та і дистанційної форми навчання для їх 

членів, цільових груп або суспільства загалом. З метою забезпечення якості освіти 

за ОП, впровадити інструменти для забезпечення повного циклу навчання від 

створення контенту для освітніх компонентів до фінального аналізу результатів на 

основі системи управління навчанням (наприклад, Chamilo, Totara Learn, Canvas, 



Forma LMS, ILIAS, Effectus LMS). Це дозволить збільшити інтенсивність навчання, 

забезпечити індивідуальну траєкторію засвоєння знань студентом, дасть 

можливість налаштовувати, створювати й відстежувати процеси навчання, 

посилить мотивацію студентів завдяки додатковим інструментам організації 

навчання та збільшенні кількості інтерактивних елементів. Також перспектива 

розвитку ОП полягає у посиленні поєднання навчання і дослідження під час її 

реалізації, шляхом участі у конкурсах наукових проектів та програм, отриманням 

наукових грантів тощо. 

 


