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1. Призначення висновку 
 

Цей експертний висновок складений галузевою експертною радою (ГЕР) 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

Розгляд акредитаційної справи ГЕР є однієї із стадій процедури акредитації, що 

проводиться Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти відповідно до 

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 

р. № 977, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 8 серпня 2019 р. за № 880/33851. 

Експертний висновок ГЕР складається на основі звіту експертної групи, що проводила 

акредитаційну експертизу, та зауважень ЗВО до нього. Він розглядається на засіданні ГЕР та 

схвалюється колегіально. Експертний висновок ГЕР разом з іншими матеріалами у 

подальшому розглядається на засіданні Національного агентства. 

 

 



 

2. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із 

відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми 

 

 

На думку ГЕР, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не 

пов’язаних із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми: 

 

<>наявні 

 

 <>виявлення у поданих для акредитації документах недостовірних відомостей; 

 

<> відмоваЗВО в допуску експертної групи до закладу вищої освіти під час виїзду на 

місце проведення експертизи, створення закладом вищої освіти перешкод для роботи 

експертної групи, інші протиправні або недобросовісні дії ЗВО, які унеможливили 

проведення акредитаційної експертизи; 

 

<> встановлення на підставі поданих документів та/або під час виїзду до закладу 

вищої освіти достатніх підстав вважати, що освітній процес за освітньою програмою не 

здійснюється. 

 

<х>відсутні 

 

Обґрунтування: 

Аналіз відомостей самооцінювання, інформації на офіційному сайті та звіту експертної 

групи показав, що підстави для відмови у акредитації відсутні. 

 

 



3.Підсумки роботи експертної групи та їх оцінка ГЕР 

 

У цьому розділі ГЕР надає оцінку підсумкам роботи експертної групи у контексті встановлених нею рівнів відповідності 

Критеріям. Якщо ГЕР вважає, що експертна група неправильно оцінила відповідність певному Критерію, вона має належним 

чином обґрунтувати це. 

 

 

Критерій Рівень 

відповідності 

(експертна 

група) 

Стислий підсумок аналізу 

експертної групи 

Рівень 

відповідності 

(ГЕР) 

Обґрунтування зміни рівня 

відповідності (якщо він 

відрізняється від визначеного 

експертною групою) 

Критерій 1. Проектування та 

цілі освітньої програми 

В Експертна  група відзначає загальну 

відповідність освітньої програми 

Критерію 1.  

Сильними сторонами освітньої 

програми є:  

1) відповідність цілей освітньої 

програми Стратегії розвитку 

університету на 2015-2020 рр.; 

2) відповідність цілей ОП 

Стратегічному плану розвитку на 

2019-2026 рр.; 

3) урахування досвіду аналогічних 

ОП в інших ЗВО України. 

До слабких сторін ОП експертна 

група віднесла: 

1) недостатнє врахування 

регіонального контексту при 

формуванні цілей ОП; 

2) недостатній аналіз ринку праці 

фахівців за ОП «Консолідована 

інформація». 

B Слід відмітити певну неоднозначність 

статусу Київського інституту 

інтелектуальної власності, який є 

структурним підрозділом у складі НУ 

«Одеська юридична академія». 

Київський інститут інтелектуальної 

власності має власну вчену раду, однак 

не має повноважень щодо затвердження 

освітніх програм.  

Також слід зазначити, що відомості про 

самооцінювання не містять інформації 

щодо аналізу та врахування досвіду 

іноземних ОП аналогічного 

спрямування. Експертна група лише 

зазначає в загальному, що ОП враховує 

вимоги загальноєвропейських стандартів 

освіти в галузі комп’ютерних наук. 

Проте, жодних конкретних прикладів так 

і не було наведено. 

Критерій 2. Структура та зміст 

освітньої програми 

B Експертна  група відзначає загальну 

відповідність освітньої програми 

Критерію 2.  

ОП має чітку структуру, логічну 

взаємопов’язану систему освітніх 

компонент, які дозволяють досягти 

В  



цілей та програмних результатів 

навчання. Зазначено відповідність 

ОП предметній області спеціальності 

124 «Системний аналіз». ОП 

дозволяє здобувачам формувати 

індивідуальну освітню траєкторію 

навчання.  

До позитивної практики ЗВО 

віднесено формування розкладу 

занять на ОП, згідно з яким заняття 

відбуваються у другу зміну, що 

дозоляє поєднувати навчання із 

роботою за фахом.  

Однак, дуальна форма освіти, яка б 

могла врегулювати процес поєднання 

роботи з навчанням, на ОП не 

реалізована. Цей факт віднесений 

експертною групою до слабких 

сторін реалізації ОП за критерієм 2. 

Критерій 3. Доступ до 

освітньої програми та визнання 

результатів навчання 

В Експертна  група відзначає загальну  

відповідність освітньої програми 

Критерію 3, відзначаючи як 

позитивну практику систему 

належного інформування 

потенційних вступників та 

стейкголдерів про освітню програму, 

правила прийому та умови навчання.  

До слабких сторін експертна група 

відносить відсутність у ЗВО правил 

визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті. 

В Потрібно відзначити, що у відомостях 

про самоаналіз ЗВО вільно трактує 

поняття «неформальна освіта», 

ототожнюючи його із науково-

дослідною роботою та громадською 

діяльністю здобувачів із відповідним 

зарахуванням балів до рейтингового 

балу студента, який надалі враховується 

при призначенні стипендії та інших 

заохоченнях здобувачів. Насправді, 

правила визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті, у ЗВО  

відсутні.  

Критерій 4. Навчання і 

викладання за освітньою 

програмою 

B Експертна група зазначає, що ОП за 

критерієм 4 відповідає рівню В. 

Форми навчанні і викладання 

сприяють досягненню цілей, 

визначених ОП. Інформація про зміст 

освітніх компонент вчасно 

доводиться до відома здобувачів 

вищої освіти. До сильних сторін ОП 

за цим критерієм експертна група 

В ГЕР погоджується з оцінкою експертної 

групи за цим критерієм, однак відзначає 

занадто стислий виклад фактів, доказів, 

наведення переважно загальних фраз та 

практично відсутність аналізу за цим 

критерієм. 

Так, при описі підкритерію 4.4 експертна 

група зазначила, що до пропозицій 

здобувачів вищої освіти та роботодавців 



віднесла тісну співпрацю викладачів 

та студентів, відсутність «бар’єру» 

між всіма учасниками освітнього 

процесу. 

До слабких сторін реалізації ОП 

відповідно до критерію 4 експертна 

група віднесла недостатній рівень 

міжнародної співпраці в межах ОП 

«Консолідована інформація». 

щодо оновлення змісту освіти 

прислухаються, але у чому полягають ці 

пропозиції і як реагує на них ЗВО – 

невідомо. У звіті про самоаналіз 

стосовно цього питання наведено певні 

модифікації змісту ОП, але вони не 

завжди відповідають предметній галузі 

спеціальності 124 «Системний аналіз». 

Критерій 5. Контрольні заходи, 

оцінювання здобувачів вищої 

освіти та академічна 

доброчесність 

А Експертна  група відзначає повну  

відповідність освітньої програми 

Критерію 5.  

Форми контрольних заходів є 

чіткими й зрозумілими. За 

відсутності затвердженого стандарту 

на ОП впроваджена форма атестації 

здобувачів у вигляді захисту 

магістерських робіт та 

кваліфікаційного екзамену. 

Положення про порядок організації 

та проведення контрольних заходів 

чітко регламентує правила їх 

проведення та запобігає потенційним 

конфліктам інтересів. ЗВО 

дотримується принципів академічної 

доброчесності.  

Сильну сторону освітньої програми 

за цим критерієм експертна група 

вбачає у формі проведення іспитів 

шляхом електронного тестування. 

Слабких сторін не виявлено. 

А ГЕР підтверджує чіткість та зрозумілість 

форм проведення контрольних заходів та 

атестації здобувачів на ОП 

«Консолідована інформація», існування 

всіх регламентуючих документів у 

вільному доступі на сайті Одеської 

національної юридичної академії.  

ЗВО регламентує, популяризує та 

дотримується принципів академічної 

доброчесності та застосовує дієві 

інструменти протидії її порушення.  

Критерій 6. Людські ресурси B Експертна група зазначає загальну 

відповідність ОП критерію щодо 

людських ресурсів. У звіті зазначено 

прозорість процедури конкурсного 

добору викладачів, підтверджено 

факт залучення роботодавців до 

організації та реалізації ОП. ЗВО 

стимулює розвиток викладацької 

майстерності шляхом матеріального 

та професійного заохочення. Однак, 

Е ГЕР погоджується із висновками 

експертної групи про дотримання вимог 

підкритеріїв 6.1 (щодо конкурсного 

добору викладачів) та 6.5 (щодо 

стимулювання викладацької 

майстерності). 

Однак, ГЕР вважає за доцільне 

відзначити невідповідність ОП 

підкритерію 6.1. щодо академічної та 

професійної кваліфікації викладачів. У 



експертна група відзначає недостатнє 

залучення роботодавців до 

проведення аудиторних занять 

слухачів освітньої програми 

«Консолідована інформація».    

 

відомостях про самоаналіз та звіті 

експертної групи відсутня інформація 

щодо відповідності науково-

педагогічного персоналу дисциплінам, 

які вони викладають. 

Кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій, згідно з інформацією на 

офіційному сайті 

 

http://onua.edu.ua/ua/about-kiev-kaf-it-ukr 

 

є випусковою за спеціальностями 

«Менеджмент» та «Системний аналіз». 

Науково-педагогічний персонал кафедри  

складається з п’яти науково-

педагогічних працівників: завідувач 

кафедри – доктор технічних наук, 1 

кандидат технічних наук, 1 кандидат 

філологічних наук, 1 кандидат 

економічних наук, 1 викладач, який є 

аспірантом. 

У відомостях про самоаналіз ЗВО 

відзначає, що відповідність викладача 

дисципліні, що викладається, 

забезпечується «наявністю не менше 

трьох одноосібних публікацій з цієї 

навчальної дисципліни у рецензованих 

закордонних або фахових наукових 

виданнях України». 

 Натомість за останні 5 років тільки 

завідувач кафедри д.т.н., проф. Тупкало 

В. М. відповідає цьому критерію. 

 К.т.н., доц. Заплотинський Б. А. за 

цей період має 2 опублікованих тез 

конференції 2017 року (одні з них – в 

галузі юридичних наук). 

 К.е.н., доц. Червінська Т. М. має три 

опубліковані тези конференцій 

(остання – у 2016 році), які не мають 

жодного відношення до 

інформаційних технологій. 

http://onua.edu.ua/ua/about-kiev-kaf-it-ukr


 К. філол.наук, доц. Коваленко Н. А. 

має лише 1 тези в галузі 

менеджменту на конференції 2017 

року. 

 Аспірант Даруга І. А. взагалі не має 

наукових публікацій.  

Таким чином, професійна кваліфікація 

викладачів не відповідає умовам 

підкритерію 6.1. 

Щодо виконання підкритеріїв 6.3 та 6.4 

слід зауважити, що у відомостях про 

самооцінювання зазначено про те, що 

фахівці-практики не залучаються до 

проведення аудиторних занять, а  

роботодавці залучаються до організації 

та реалізації освітнього процесу тільки в 

якості голови ДЕК. 

При перевірці підкритерію 6.5 щодо 

професійного розвитку викладачів у 

відомостях про самоаналіз і у звіті 

експертів надано інформацію знову ж 

таки тільки про д.т.н., проф. 

Тупкало В. М. 

Слід також зауважити, що Відділ 

акредитації освітніх програм у 

методичних рекомендаціях звертав увагу 

експертної групи на «необхідності 

перевірки документів, що підтверджують 

професійний розвиток викладачів, що 

забезпечують ОП», з’ясуванні 

«відповідності викладачів дисципліні, 

яку викладають».  

Зважаючи на ці факти, ГЕР наполягає на 

зміні оцінки відповідності критерію 6 з 

рівня «В» на рівень «Е». 

Критерій 7. Освітнє 

середовище та матеріальні 

ресурси 

А Експертна група відзначає, що 

матеріально-технічне забезпечення 

функціонування освітньої програми 

відповідає всім сучасним вимогам. 

Доступ до інфраструктури та 

інформаційних ресурсів є вільним і 

А  



безкоштовним. Освітнє середовище є 

безпечним та забезпечує достатні 

умови для людей  особливими 

потребами. У ЗВО існує чітка 

політика щодо вирішення 

конфліктних ситуацій.  

Серед сильних сторін експертна 

група відмітила ідеальний стан 

гуртожитків ЗВО. 

Критерій 8. Внутрішнє  

забезпечення якості освітньої 

програми 

В Експертна група зазначає загальну 

відповідність ОП вимогам критерію 

8. 

Процедури моніторингу та перегляду 

ОП є регламентованими. Здобувачі 

вищої освіти та представники 

роботодавців беруть участь у 

періодичному перегляді ОП. У ЗВО 

діє збалансована система 

забезпечення якості освітнього 

процесу. 

Серед слабких сторін ОП за цим 

критерієм експертна група відзначає, 

що результати проведених опитувань 

та анкетувань здобувачів освіти з 

метою виявлення пропозицій щодо 

перегляду ОП «Консолідована 

інформація» чітко не систематизовані 

та не акумульовані. 

B       

Критерій 9. Прозорість та 

публічність 

B Експертна група зазначає в цілому 

виконання умов відповідності 

освітньої програми критерію 

прозорості та публічності. Проект 

освітньої програми розміщено на 

сайті. Сильними сторонами 

експертна група вважає наявність 

чітких і зрозумілих документів, що 

регламентують діяльність за ОП, на 

сайті ЗВО.  

До слабких сторін ОП за критерієм 9  

у звіті експертної групи віднесено 

низький рівень структуризації сайту 

B ГЕР погоджується із визначеним 

експертною групою рівнем щодо 

критерію 9 та зауваженнями до сайту 

ЗВО.  

Також ГЕР вважає за потрібне відмітити, 

що розміщення відомостей про 

самооцінювання освітньої програми,  

програми візиту експертної групи, 

деяких з нормативних документів 

(наприклад, робоча програма практики) 

на хмарному ресурсі drive.google.com, а 

не на офіційному сайті ЗВО, створює 

обмеження щодо публічності та 



інституту. прозорості у висвітленні діяльності за 

освітньою програмою «Консолідована 

інформація». 

Критерій 10. Навчання через 

дослідження 

-  -  

 

 



4. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми 

 

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються 

рекомендації стосовно подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції 

щодо усунення виявлених під час акредитації недоліків. 

 

 

Відомості про самооцінювання та звіт експертної групи засвідчують загальну 

відповідність реалізації освітньої програми «Консолідована інформація» підготовки 

магістрів за спеціальністю 124 «Системний аналіз» критеріям 1-5, 7-9 акредитації 

освітньої програми та часткову відповідність критерію 6.  

Разом з тим, Галузева експертна рада вважає за потрібне надати такі рекомендації 

щодо покращення функціонування освітньої програми: 

- врахувати регіональний контекст при формуванні цілей ОП; 

- провести аналіз ринку праці фахівців за ОП «Консолідована інформація» та 

врахувати його результати при перегляді змісту освітньої програми; 

- провести аналіз та врахувати досвід іноземних ОП аналогічного спрямування; 

- запровадити дуальну форму освіти, яка б могла врегулювати процес поєднання 

роботи з навчанням; 

- визначити та зарегламентувати правила визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті; 

- суттєво підвищити рівень міжнародної співпраці в межах ОП «Консолідована 

інформація»; 

- сприяти залученню роботодавців до проведення аудиторних занять; 

- кардинально активізувати наукову діяльність викладачів випускової кафедри 

(наукові публікації у фахових виданнях, участь у наукових конференціях тощо) в 

галузі інформаційних технологій і, зокрема в рамках спеціальності 124 «Системний 

аналіз»; 

- регулярно здійснювати науково-педагогічне стажування та підвищення кваліфікації 

викладачів групи забезпечення ОП «Консолідована інформація» та розглянути 

можливість залучення фахівців з науковим ступенем відповідно до спеціальності; 

- систематизувати, провести ретельний аналіз та врахувати результати 

проведених опитувань та анкетувань здобувачів освіти з метою виявлення 

пропозицій щодо перегляду ОП «Консолідована інформація»; 

- підвищити рівень структуризації сайту інституту; 

- суттєво підвищити рівень інформаційного забезпечення сторінки випускової 

кафедри менеджменту та інформаційних технологій (інформація про викладачів, їх 

наукові та методичні публікації, інші досягнення та здобутки,  новини кафедри 

тощо).  

 

 



5. Підсумки 

 

Виходячи із викладеного, галузева експертна рада рекомендує  Національному агентству 

прийняти рішення про 

 

<> акредитацію ОП з визначенням «зразкова» 

 

<>акредитацію ОП 

 

< X > умовну (відкладену) акредитацію ОП 

 

 

 

Голова ГЕР                                    І.М. Удовик 

 

 


