
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Університет банківської справи

Освітня програма 18704 Інженерія програмного забезпечення

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Університет банківської справи

Назва ВСП ЗВО Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської
справи

ID освітньої програми в ЄДЕБО 18704

Назва ОП Інженерія програмного забезпечення

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Cпеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Сенів Максим Михайлович, Храпкін Олександр Максимович,
Ткаченко Олексій Миколайович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 15.04.2021 р. – 17.04.2021 р.

3. Посилання на документи, які підлягають оприлюдненню закладом вищої освіти на своєму
вебсайті

Відомості про самооцінювання ОП https://cibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Відомості-про-
самооцінювання-ОП-121-ІПЗ.pdf

Програма візиту експертної групи https://cibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Програма-візиту-
121-Черкаси.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітньо-професійна програма (далі – ОП) "Інженерія програмного забезпечення" та її реалізація в Черкаському
навчально-науковому інституті (далі ЧННІ) Університету банківської справи (далі – ЗВО) загалом справила
враження перспективної ОП. Освітній процес за ОП відбувається в повному обсязі, наскільки це можливо в умовах
пандемії. ЧННІ створив комфортне середовище для реалізації освітнього процесу. Експертна група (далі – ЕГ)
вважає ОП загалом актуальною, з власною специфікою, сформованою за участі різних категорій стейкголдерів. На
зміст ОП впливає галузева специфіка ЗВО. До процесів життєвого циклу ОП залучені місцеві ІТ-компанії, і цей
напрям має хороші перспективи. Роботодавці загалом позитивно відгукнулись про рівень підготовки здобувачів на
ОП, самі здобувачі в цілому задоволені результатами свого навчання. Особливістю ОП є невеликий контингент (на
початок 2021 р. 32 чол. на всі 4 курси). Було виявлено ряд недоліків ОП, частина з яких не є критичними і може бути
швидко усунута, інші вказують на часткову відповідність за деякими критеріями. Найбільш слабкими сторонами ОП
є її структура і частково зміст, також є проблеми з кадровим забезпеченням. Попри це, ЕГ переконана, що ЗВО та
ЧННІ зможуть усунути всі недоліки, і ОП матиме хороші перспективи, зокрема, з огляду на галузеву специфіку ЗВО
та особливості регіону.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

У ЗВО розроблені та діють положення, які регламентують процедури внутрішнього забезпечення якості освітнього
процесу. Для покращення освітньої діяльності на ОП і процесу навчання в цілому в ЧННІ проводяться регулярні
опитування здобувачів вищої освіти, їхні результати імплементуються в освітню діяльність. Наявність електронних
сервісів: платформи Moodle, системи дистанційного навчання «Прометей», репозитарію УБС, електронного каталогу
бібліотеки, електронного журналу успішності. ЗВО сприяє професійному розвитку НПП та стимулює розвиток
викладацької майстерності відповідно досягнутих KPI, зокрема, через систему преміювання та надаючи можливість
вирішення житлових питань. Роботодавці застосовують інститут менторства при проходженні студентами практик.
Наявність достатньої матеріально-технічної бази, необхідної інфраструктури, комп’ютерних класів, серверних та
мультимедійного обладнання, можливостей для людей з особливими потребами. В ЧННІ на належному рівні
проводиться робота щодо забезпечення публічності інформації, пов’язаної з організацією освітнього процесу, для
цього ЗВО використовує офіційний сайт, соціальні мережі та інші платформи.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Слабкі сторони. Місія ЗВО погано узгоджується з ОП. Положення по-різному визначають період оновлення ОП.
Недостатньо опитувань НПП та роботодавців. Залучення останніх до життєвого циклу ОП слабко формалізоване та
носить нерегулярний характер. Немає виокремлення результатів опитування студентів цієї ОП щодо її цілей та
змісту. Класифікація всіх ОК на загальні, галузеві і фахові, що призводить до невідповідностей між ОК та ПРН.
Нелогічний розподіл на обов'язкові і вибіркові ОК. Дисципліна за вибором ЗВО у 1 семестрі, немає вибіркових ОК у
2-3 семестрах. Під час роботи ЕГ сайті та відомостях про СО немає програм деяких обов'язкових ОК. Невідповідність
ПРН у матриці відповідності та силабусах, що унеможливлює встановлення факту забезпечення обов'язковими ОК.
Наявність у матриці вибіркової дисципліни ГВД1 без назви, але з ПРН. Години у НП не відповідають кредитам.
Відсутні приклади академічної мобільності студентів. Ряд електронних навчальних курсів малонаповнені (у деяких є
лише файли з електронними варіантами посібників/вказівок, інколи авторства інших ЗВО, та робоча програма).
Здобувачі не ознайомлені з порядком апеляції. Низька залученість викладачів до стажувань в ІТ-компаніях. На ОП є
НПП, академічна та професійна кваліфікація яких слабо корелює з їх дисциплінами. 16 з 25 ОК забезпечує троє
викладачів, що знижує відповідність НПП цим ОК та кадрову замінність. Рекомендації. Місію та цілі ОП привести у
взаємну відповідність. Уніфікувати період оновлення ОП в положеннях (рекомендація - 1 раз на рік). Додати
опитування НПП щодо цілей, структури і змісту ОП, розширити залучення НПП до опитувань. Розширити кількісно
і якісно залучення роботодавців до життєвого циклу ОП, зокрема, через стажування НПП та дуальну освіту,
посилити формалізацію їх пропозицій. Виокремити опитування студентів щодо цілей ОП із загального по ЧННІ.
Зняти обмеження щодо віднесення ОК до загальних, галузевих і фахових. Перерозподілити ОК щодо обов’язкових
та вибіркових на користь фахових. Перенести вибіркову дисципліну з 1 семестру на пізніший з метою забезпечення
можливості вибору її студентом, а не ЗВО. Перерозподілити кількість вибіркових ОК у семестрах, щоб не було
значного проміжку, коли вони відсутні. Узгодити забезпеченість ПРН обов'язковими ОК в силабусах та матриці
відповідності. Прибрати з матриці вибіркову дисципліну ГВД1 без назви або її ПРН. Виправити у НП години
"дискретної математики", узгодити у НП кредити і години. Залучити студентів ОП до програм міжнародної
академічної мобільності. Оновити/наповнити вміст електронних навчальних курсів на платформі Moodle для всіх
ОК (контент і функціонал). Забезпечити доведення механізму апеляцій до студентів. Збільшити кількість стажувань
НПП в ІТ-компаніях. Посилити кадровий склад НПП на ОП.

III. Аналіз
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У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Черкаський навчально-науковий інститут (ЧННІ) Університету банківської справи (ЗВО) є підрозділом (філією) без
статусу юридичної особи. На сайті (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/) розміщено
Стратегію ЗВО та Положення, яке регламентує діяльність ЧННІ. Місія ЗВО подана на головній сторінці сайту:
Університет банківської справи є камерним, толерантним, інтелектуальним середовищем, що плекає фінансову еліту
нації в ім’я людини, її добробуту і гідності, процвітання держави та примноження надбань світової спільноти. Цілі
ОП: підготовка фахівців, здатних ставити і розв’язувати завдання, що пов’язані з аналізом потреб, формулюванням
вимог, створенням, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення, що сприяє сталому
розвитку ІТ-компаній, підприємств реального сектору і фінансово-кредитних установ в частині якості процесів
управління їх діяльністю на основі результатів розробки програмного забезпечення. Змістовно місія не орієнтована
на ІТ-галузь, тому Цілі ОП лише незначною мірою відповідають місії ЗВО. Разом з тим, цілі ОП загалом
відповідають завданням ЗВО, які прописані в розділі 1 Статуту. Положення про організацію освітнього процесу
(2020) та Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття ОП та навчальних планів
не регламентують період оновлення ОП. Зазначено, що це здійснюється на основі результатів моніторингу.
Результати моніторингу (п. 2.4.3 другого положення) обговорюється щороку на навчально-методичній раді. П. 3.1.3
Положення про навчально-методичне забезпечення вказує на оновлення робочих програм дисциплін для ОС
"Бакалавр" оновлюється не рідше, ніж раз на 4 роки. У відомостях про самооцінювання зазначено період 2 роки. У
Положенні про силабуси навчальних дисциплін зазначено щорічне оновлення. Виникає деяка неузгодженість вимог
різних положень. На сайті ЗВО розміщено його Статут, але частина сторінок відсутня.

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

Проведення опитувань з ЧННІ регламентовано положеннями "Про систему внутрішнього забезпечення якості…",
"Про організацію опитувань учасників освітнього процесу…". Підготовка та організація результатів опитувань
обговорюється на засіданнях кафедри (протоколи №1 від 29.08.2019). Студенти. ЧННІ в рамках моніторингу якості
освітнього процесу регулярно проводить опитування студентів щодо ОП. Експертній групі було надано анкети
(Google Forms) і результати анкетування студентів. Результати анкетування подано як об'єднання результатів для
всіх спеціальностей ЧННІ. Також надано результати анкетування студентів ОП щодо задоволеності якістю
викладання окремих дисциплін та освітнього середовища. Студентське самоврядування представлено у формі
Студентської ради, в якій є представники всіх спеціальностей. Представники Студради є членами вченої ради ЧННІ.
Як з’ясувала ЕГ, пропозиції студентів стосуються насамперед не цілей ОП та програмних результатів, організації
життя студентів та якості викладання окремих дисциплін. Було надано протоколи засідань Студради (№9 від №3 від
5.10.2020, 29.04.2020, №11 від 14.12.2018) з пропозиціями студентів щодо розширення переліку вибіркових
дисциплін, збільшення англійської мови, побажань ширшого залучення практиків до викладання тощо.
Роботодавці. Експертам було надано результати анкетування роботодавців в розрізі всього ЧННІ. На зустрічі з
роботодавцями було підтверджено співпрацю на ОП з ІТ-компаніями регіону, що виявляється у особистих
комунікаціях, залученні студентів до проходження практик, гостьові лекції (https://cibs.ubs.edu.ua/lektsiia-peredovi-
it-tekhnolohii-vid-it-kompanii-everlabs-inc/), круглі столи тощо. Час зустрічі з'ясовано, що рекомендації роботодавців
щодо покращення ОП отримуються переважно в усній формі. У протоколі №12 від 15.05.2019 відображено
обговорення круглого столу за участю ІТ-кластеру і запропоновано посилити зміст двох дисциплін. Серед ІТ-
компаній партнерів ННІ на ОП слід відзначити Everlabs. До ОП додано дві рецензії: від "Андерсенлаб" та ФОП
Григорович В.В., на обох відсутня дата. Академічна спільнота. Джерелом пропозицій є в основному викладачі,
задіяні на ОП (Протоколи засідань кафедри №3 від 5.10.2020, №5 від 16.12.2019), які виступали з пропозиціями
щодо переліку обов'язкових і вибіркових дисциплін, можливостей дуальної освіти тощо. ЕГ надали результати
опитувань НПП, які охоплюють питання академічної доброчесності, організації та частково якості освітнього
процесу і не торкаються питань оновлення цілей та програмних результатів. Онлайн-засобом опитувань, зокрема, є
Google-форми, доступ до яких має кожен, хто має лінк. Це закладає ризик внесення інформації сторонніми особами,
що може призвести до викривлення результатів. На сайті ЗВО розміщено проекти ОП для обговорення
(https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy/), там же є форма для пропозицій.

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

У 2019 р. перелік компетентностей і програмних результатів ОП було оновлено відповідно до новозатвердженого
стандарту вищої освіти за спеціальністю 121. Також при формуванні цілей, програмних результатів та переліку ОК
було враховано досвід аналогічних програм КНУ імені Тараса Шевченка, Національного авіаційного університету,
НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", ТНТУ ім. Пулюя, НАУ ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут",
Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Національного університету "Львівська
політехніка", а також Познанського політехнічного університету (Польща), Університету Калгарі (Канада),
Королівського технологічного інституту (Швеція). Наприклад, до обов’язкових ОК було включено: "Економіка
програмного забезпечення", "Менеджмент проектів програмного забезпечення", "Інтернет технології та WEB
програмування"; до вибіркових - "Інтелектуальні системи і машинне навчання". ОП враховує галузеву специфіку
ЗВО (ОК "Цифрова економіка", "Банківська система", "Економіка ПЗ"). Регіональний аспект узгоджується з
актуальним на момент затвердження ОП Планом реалізації Стратегії розвитку Черкаської області (http://ck-
oda.gov.ua/docs/2018/03012018.pdf) переважно в розрізі малого бізнесу та розвитку людських ресурсів.
Рекреаційний та аграрний потенціал регіону в ОП відображено лише у тематиці курсових і дипломних робіт.
Вимоги і побажання ІТ-ринку праці були уточнені за допомогою роботодавців (наприклад, круглий стіл за участю
Everlabs https://cibs.ubs.edu.ua/lektsiia-peredovi-it-tekhnolohii-vid-it-kompanii-everlabs-inc/), а також при аналізі
сайтів вакансій (work.ua, jobs.ua). Перелік програмних результатів і компетентностей ОП включає, крім зазначених
у стандарті вищої освіти для спеціальності 121, компетентності ЗДК1, ЗДК2, СНК1, СНК2, СНК3. Перелік програмних
результатів співпадає з стандартним. Тенденції розвитку спеціальності відображено в змісті ОК та виборі
програмного інструментарію (мови програмування, IDE, фреймворки): С/С++, Java/J2EE, С#/.Net, Ruby, Python;
Rails, ReactJS, JQuery та ін.

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

ОП, яка акредитується (2019 р.), відповідає стандарту вищої освіти для бакалаврського рівня спеціальності 121
"Інженерія програмного забезпечення". Крім відповідних стандарту, ОП пропонує додаткові компетентності: ЗДК1
Здатність усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні", ЗДК2 "Дотримання кодексу
професійної етики, розуміння соціальної значимість та культурні аспекти інженерії програмного забезпечення і
дотримуватись їх в професійній діяльності", СНК1 "Здатність аналізувати проекти інформаційно-
телекомунікаційних систем базуючись на стандартизованих технологіях та протоколах передачі даних", СНК2
"Здатність вирішувати задачі забезпечення безперервності бізнес процесів організації на основі теорії ризиків",
СНК2 "Здатність використовувати сучасне програмно-апаратне забезпечення інформаційно-комунікаційних
технологій". Всі програмні результати навчання забезпечені обов'язковими ОК.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Нормативна регламентація системи взаємодії з усіма стейкголдерами через опитування; Наявний зворотній зв'язок
та врахування побажань стейкголдерів при оновленні ОП; Перелік ОК ОП демонструє врахування галузевої
специфіки ЗВО; Наявність у відкритому доступі проєкту ОП, переліку вибіркових дисциплін та можливостей надати
пропозиції.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

Слабкі сторони: Місія ЗВО орієнтована на підготовку фінансової еліти країни, у ній не йдеться про ІТ-галузь, є певна
неузгодженість. Різні положення по-різному регламентують період оновлення ОП, НП та програм дисциплін.
Опитування серед НПП не торкаються питань цілей і програмних результатів ОП. Результати опитування студентів
щодо ОП зведені для різних спеціальностей. Короткий список партнерських ІТ-компаній, недостатньо розкрито
потенціал співпраці з регіональним ІТ-кластером. Не повністю враховано деякі регіональні аспекти (рекреація,
аграрний сектор). Не оптимальне використання форматів документів та форм опитування. Рецензії/відгуки на ОП
ІТ-компаній не містять дату. Статут ЗВО на сайті містить не всі сторінки. Рекомендації: Узгодити цілі ОП та місію
ЗВО. Узгодити у відповідних положеннях термін оновлення ОП, рекомендація: не рідше як раз на рік. Оновити
опитувальник для НПП в контексті цілей, структури і змісту ОП. Виокремити опитування студентів для різних ОП
ЧННІ. Розширити перелік партнерів-роботодавців. При оновленні ОП врахувати всі регіональні аспекти, хоча би у
вибірковій частині. Замінити опитування в Google-формах на аналогічні засоби з можливістю відсікання
випадкових респондентів і викривлення результатів опитування (наприклад, можна використати платформу
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Moodle, яку використовує ЗВО). На відгуках і рецензіях від ІТ-компаній ставити дату. Оновити на сайті файл Статуту
ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Можна стверджувати про загальну відповідність ОП в контексті Критерію 1. Є певна нечіткість регламентації
періоду оновлення ОП та її складових, що можна швидко виправити. Варто відзначити хороше нормативне
забезпечення взаємодії з стейкголдерами. Водночас, самі опитування потребують деякого вдосконалення з метою
отримання більш повного і структурованого зворотного зв'язку. При оновленні ОП враховано вітчизняний і
закордонний досвід. Зазначені недоліки не є критичними і можуть бути також швидко усунуті.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

У 2018 р. затверджено стандарт вищої освіти за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" для
бакалаврського рівня вищої освіти. Обсяг ОП відповідає стандарту і нормам законодавства України. Навчальний
план ОП передбачає загалом 240 кредитів ECTS, у т.ч. 66 кредитів загальної підготовки (разом з вибірковими), 66
кредитів галузевої підготовки, 108 кредитів фахової підготовки, у т.ч. 180 кредитів обов'язкових і 60 кредитів
вибіркових ОК (25% від загального обсягу). Самостійна робота студента становить 57% від загального навантаження.
Тижневе аудиторне навантаження розподілене нерівномірно (від 16 год. до 22 год. на тиждень). ОП передбачає
можливість навчатися за скороченим терміном навчання на базі отриманого ступеня "молодший бакалавр". У
навчальному плані для ОК ГОД5 Дискретна математика кількість годин не відповідає кількості кредитів, 3 години не
вистачає. У навчальному плані години на проведення іспитів включено до загальної кількості годин для відповідної
дисципліни.

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

Регламентація розробки ОП міститься у Положенні про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та
закриття ОП і НП. Структура ОП включає блоки загальних (5 обов'язкових і 1 вибіркову), галузевих (10 обов'язкових
і 1 вибіркову) та фахових (обов'язкових та 8) ОК. Структурно-логічна схема подана у вигляді орграфа з групуванням
ОК за семестрами. Схема включає лише обов'язкові ОК. Кожну з 8 вибіркових фахових дисциплін обирають як одну
з 2-х запропонованих. Перелік вибіркових ОК є додатком до ОП. Відповідно до зазначеного Положення,
здійснюється групування ОК на загальні (орієнтовані на формування softskills), галузеві (спільні для галузі) та
фахові (окремі для спеціальності). Дотримання такої класифікацї Положення призводить до нелогічних результатів.
Так, загальна компетентність К01 "Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу" не забезпечується ні ОК
"Вища математика", ні ОК "Дискретна математика", оскільки вони віднесені до групи галузевих, які за Положенням
є професійними, а не загальними. До загальних дисциплін потрапив ОК ЗОД2 Інформаційні технології, у галузевих
же поєднано математичні дисципліни, "Алгоритми та структури даних", "Комп'ютерна схемотехніка та архітектура
комп'ютерів, "Операційні системи" та "Цифрова економіка". Крім зазначеного, потребують уточнення досяжність
програмних результатів навчання (ПРН). Наприклад, у матриці відповідності зазначено, що ПР03 "Знати основні
процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного забезпечення" та ПР05 "Знати і застосовувати відповідні
математичні поняття, методи доменного, системного і об’єктно-орієнтованого аналізу та математичного
моделювання для розробки програмного забезпечення" досягаються в ОК ГОД7 "Комп'ютерні системи та мережі та
мережі (Рівень А - Фізика та електротехніка)". У матриці відповідності незрозумілою є присутність вибіркової
дисципліни ГВД1 без назви, але з відмітками про досяжність ПРН. У робочих програмах ряду ОК ПРН не
співпадають з матрицею відповідності (ГОД7 Фізика та електротехніка, ГОД9 Операційні системи, ФОД5 Емпіричні
методи програмної інженерії, ФОД2 Організація баз даних та знань, ГОД8 Комп'ютерні системи та мережі, ФОД8
Об'єктно-орієнтоване програмування, ПП1 Навчальна практика (проектно-технологічна), ПП3 Бакалаврський
тренінг (семінар)). Робочі програми кількох ОК є на сайті ЧННІ, але відсутні в системі, де розміщено відомості про
самооцінювання (ФОД9 Інтернет технології та WEB програмування, ГОД4 Технологія створення програмних
продуктів, ФОД7 Аналіз вимог та конструювання програмного забезпечення), а деякі робочі програми/силабуси
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взагалі відсутні (ФОД3 Архітектура та проектування програмного забезпечення, ГОД6 Комп'ютерна схемотехніка та
архітектура комп'ютерів). Через зазначене неможливо встановити, чи забезпечуються всі ПРН обов'язковими ОК.

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

Освітні компоненти змістовно відповідають стандарту вищої освіти для спеціальності 121 "Інженерія програмного
забезпечення" для ОС "Бакалавр". Аналіз змісту робочих програм і силабусів, тематики, форм і методів навчання, а
також онлайн-зустрічі зі академічним персоналом і здобувачами загалом підтвердили відповідність предметній
області та спеціальності. Зміст дисциплін в цілому є актуальним, відповідає цілям та особливостям ОП, у ньому
враховано побажання стейкголдерів (зафіксовано у протоколах засідань кафедри), відображено галузеву специфіку
ЗВО (наприклад, ОК "Цифрова економіка", "УБС студія "Банківська система" та ін.). З іншого боку, насичення блоку
загальної підготовки softskill (та економічно-орієнтованими (УБС студія "Банківська система") обов'язковими ОК
зумовлює переміщення загальних ОК (Вища математика, Дискретна математика та ін.) у блок фахових (галузевих),
що, у свою чергу, витісняє ряд фахових у вибіркову частину, яка, з огляду на малий контингент студентів, може бути
недосяжною для бажаючих її обрати (ОК Якість програмного забезпечення та тестування, Середовище розробки
Java, Безпека програм та даних тощо.).Наприклад, ПР19 Знати та вміти застосовувати методи верифікації та
валідації програмного забезпечення та ПР20 Знати підходи щодо оцінки та забезпечення якості програмного
забезпечення, можуть чи не найкраще бути забезпечені за рахунок ОК Якість програмного забезпечення та
тестування, але він опинився у вибірковій частині. Роботодавці на зустрічі (Everlabs, Андерсенлаб) відзначали
надзвичайну важливість фундаментальної фахової підготовки студентів і з збереженням можливості обрати softskill-
насичені дисципліни.

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

Можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії регламентуються положеннями (http://ubs.edu.ua/pro-
universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/): Про організацію освітнього процесу, Про порядок визнання
результатів навчання, отриманих у формальній і неформальній освіті, Про академічну мобільність, Про організацію
практики здобувачів та ін. Формувати індивідуальну освітню траєкторію студенти можуть через вибіркові курки,
тематику курсових і дипломних робіт, практики, можливості академічної мобільності (внутрішньої між
підрозділами ЗВО і зовнішньої), визнання результатів освіти за межами ЗВО. Також є можливість навчатися за
індивідуальним графіком. Обсяг вибіркових дисциплін становить 60 кредитів ,або 25% від загального обсягу ОП.
Вибіркові дисципліни згруповані за семестрами. Нелогічним виглядає наявність вибіркової дисципліни загального
блоку вже у 1-му семестрі (ЗВД1). Решта вибіркових дисциплін вивчаються у 4-8 семестрах. Згідно навчального
плану, у 2-3 семестрах вибіркові дисципліни не викладаються. Перелік вибіркових дисциплін є на сайті ЧННІ
(https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy/). Кожна з 8 вибіркових фахових дисциплін обираються як одна з двох
запропонованих. У 1 семестрі є дисципліна (за вибором ЗВО). Враховуючи малий контингент студентів (від 6 до 10
студентів на курсі), формування індивідуальної траєкторії при виборі фахових дисциплін є обмеженим.

5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

Проведення практик здійснюється відповідно до Про організацію практики здобувачів вищої освіти, Про
організацію освітнього процесу в Університеті банківської справи (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-
nas/normatyvni-dokumenty/), а також наказів та методичних рекомендацій. ОП передбачає навчальну (проектно-
технологічну, 6-й семестр), виробничу практики, бакалаврський тренінг (семінар, 7-й семестр) та підготовку
кваліфікаційної роботи (8-й семестр, все по 6 кредитів). Практики забезпечують досягнення найбільшої кількості
програмних результатів навчання і формують найбільше компетентностей. Навчальна практика та бакалаврський
тренінг проводяться на базі комп'ютерних лабораторій ЧННІ, інші – на підприємствах. Відзначимо позитивні
відгуки здобувачів про проходження практики на базі компаній роботодавців, а також готовність самих ІТ-компаній
брати на практику студентів ОП, що було підтверджено на зустрічах. ЕГ було надано копії наказів, угод про бази
практики, про співпрацю (Everlabs, Черкаська філія Ощадбанку, ТАС, Страхова компанія ВУСО та ін.), робочі
програми та зразки звітів про практику. Варто також відзначити ряд практично орієнтованих ОК: "Професійна
практика програмної інженерії", "Інтернет технології та WEB програмування", "Проектний практикум", ін.
Практично орієнтовані ОК загалом сприяють досягненню ПРН, які передбачають формування практичних умінь.
Це ж відзначили і представники ІТ-компаній на зустрічі.

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.
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Соціально-орієнтовані компетентності (К01-К12, ЗДК1, ЗДК1) формуються в багатьох ОК. Наприклад, К07 "Уміння
працювати в команді" - в ОК ЗОД1 УБС студія "Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі", ФОД1.
Менеджмент проектів програмного забезпечення , ЗОД3 Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-
комунікації", ЗОД5 УБС курс "Лідерство та командна робота", ін. Формуванню soft skills сприяють також участь
студентів в різних заходах, наприклад (2019): ХVIII Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів та
аспірантів "Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів", Дні кар’єри в
ІТ від Черкаського ІТ-кластеру, Форум IT Education EXPO та ін. Студенти мають можливість посилити soft skills при
вивченні ряду вибіркових предметів, наприклад, ЗВД3 Психологія бізнесу.

7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

Професійний стандарт на час акредитації відсутній. Зміст ОП дозволяє випускникам працювати на різних посадах
відповідно до Національного класифікатора професій.

8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

Обсяг ОП та її та компонентів зазначено у Положенні про організацію освітнього процесу в університеті банківської
справи. У п. 2.7 зазначено: Кількість годин аудиторних занять для здобувачів ступенів бакалавра та магістра в
одному кредиті ЄКТС (для денної форми навчання) становить: з дисциплін циклу професійної підготовки – 33 % -
70 %; з дисциплін гуманітарного циклу та циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки – 33 % -
50%. У всіх дисциплінах у навчальному плані цей показник дотримано. ЗВО використовує відому платформу Moodle
для дистанційної підтримки навчального процесу (а також платформу "Прометей"), що може сприяти покращенню
самостійної роботи студентів. Тижневе аудиторне навантаження розподілене нерівномірно (від 16 год. до 22 год. на
тиждень). Співвідношення аудиторної і самостійної роботи загалом є збалансованим, і дозволяє досягти цілей та
програмних результатів. На період карантину фактично частка самостійної роботи ще виросла. На зустрічі зі
студентами зауважень стосовно цього не було не було.

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

На ОП не передбачено дуальну форму освіти. На зустрічі здобувачі виявили хорошу обізнаність про неформальну
освіту і погану – про дуальну. Роботодавці виявили готовність по суті використовувати дуальну форму навчання, але
висловилися скептично щодо юридичного оформлення такої співпраці з ЧНН, враховуючи негативний досвід
спілкування з цього приводу з представниками управління Держпраці в Черкаському регіоні. ЕГ запропонувала
представникам ІТ-компаній виступити об'єднано з законодавчою ініціативою щодо усунення юридичних та
економічних перешкод впровадження дуальної освіти. Питання дуальної освіти піднімалось на різних заходах, а
також обговорювалось на засіданнях кафедри менеджменту та інформаційних технологій (протокол №5 від
16.12.2019). ЗВО затвердив Положення про дуальну освіту в Університеті банківської справи (протокол № 9 від
24.06.2020).

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Нормативне забезпечення в розрізі Критерію 2. Подання інформації з робочих програм дисциплін у формі
силабусів, доступність їх на сайті ЗВО для студентів.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.

Слабкі сторони: Класифікація всіх ОК на загальні, галузеві та фахові згідно Положення про розроблення,
затвердження, моніторинг, перегляд та закриття ОП і НП, що призводить до логічних невідповідностей між ОК та
програмними результатами. Наявність вибіркової дисципліни у 1 семестрі. Відсутність вибіркових дисциплін у 2-3
семестрах, що призводить до перекосу в наступних семестрах. Перенесення ряду загальних ОК (таких як вища і
дискретна математика) з циклу загальної до циклу фахової підготовки, що призвело до витіснення важливих
фахових ОК у вибіркову частину. Важливі фахові дисципліни, які покликані забезпечити ПРН, опинилися у
вибірковій частині, а в обо'вязковій – нефахові, які дублюють формування соціальних навичок Відсутність на сайті
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робочих програм/силабусів деяких обов'язкових дисциплін (ФОД3 Архітектура та проектування програмного
забезпечення, ГОД6 Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів). Невідповідність переліку програмних
результатів для дисциплін у матриці відповідності та відповідних силабусах, що унеможливлює встановлення факту
забезпечення ПРН обов'язковими ОК (ГОД7 Фізика та електротехніка, ГОД9 Операційні системи, ФОД5 Емпіричні
методи програмної інженерії, ФОД2 Організація баз даних та знань, ГОД8 Комп'ютерні системи та мережі, ФОД8
Об'єктно-орієнтоване програмування, ПП1 Навчальна практика (проектно-технологічна), ПП3 Бакалаврський
тренінг (семінар)) Наявність у матриці відповідності вибіркової дисципліни без назви і з указанням ПРН, які вона
забезпечує. . Тижневе аудиторне навантаження розподілене нерівномірно за семестрами. ОК ГОД5 "Дискретна
математика" містить помилку в кількості годин (ЕГ вважає помилку технічною). Рекомендації: Зняти обмеження у
Положенні про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття ОП і НП щодо віднесення ОК до
загальних, галузевих і фахових або залишити таке віднесення на розсуд групи забезпечення ОП, наприклад,
перенести "Цифрову економіку", "Вищу математику" та ін. в групу загальних ОК. Перенести вибіркову дисципліну з 1
семестру. Перерозподілити кількість вибіркових дисциплін у семестрах, щоб не було значного проміжку, коли вони
не вивчаються. Додати на сайт відсутні силабуси дисциплін (ФОД3 Архітектура та проектування програмного
забезпечення, ГОД6 Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів). Узгодити забезпеченість ПРН
обов'язковими ОК в силабусах та матриці відповідності. Прибрати з матриці відповідності вибіркові дисципліни без
назв. Знайти можливість більш повного забезпечення програмних результатів обов'язковими фаховими ОК.
Збалансувати посеместровий розподіл тижневого навантаження. У навчальному плані не виділяти навчальні години
студента на проведення іспитів.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ЕГ, як позитив, відзначає достатнє нормативне забезпечення ОП в контексті критерію 2, подання робочих програм у
формі силабусів. Разом з тим, було виявлено ряд недоліків, які стосуються структури, змісту ОП, її окремих
компонентів, узгодженості матриці та змісту робочих програм/силабусів. Серед них є як помилки технічного
характеру, так і більш серйозні недоліки, що вказує на часткову невідповідність за критерієм 2.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання:

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

Правила прийому (https://cibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Правила-прийому_2021.pdf) та інші
матеріали для вступу на бакалаврат за ОП (https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy/) є чіткими та зрозумілими.
Абітурієнти без особливих проблем розуміють умови вступу на ОП, що було підтверджено здобувачами освіти під час
інтерв'ювання. Згідно пункту 3 розділу 4 правил прийому, обсяг прийому за державним замовленням на основі
повної загальної середньої освіти визначається загалом для Університету, окремо за формами здобуття освіти, окрім
спеціальності 121. Експертна група констатує відсутність у Правилах прийому дискримінаційних положень та
надання рівних можливостей для потенційних вступників на навчання за цією ОП.

2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.

Правила прийому відповідають загальним вимогам, визначеним законодавством, визначена чітка процедура вступу
абітурієнтів на ОП “Інженерія програмного забезпечення” першого (бакалаврського) рівня із зазначенням форм і
термінів навчання, однак питання вартості навчання винесено в окремий документ
(https://cibs.ubs.edu.ua/requisites/). В розділі 7 правил прийому визначено вагові коефіцієнти для факторів вступу,
зокрема, на базі молодшого спеціаліста і молодшого бакалавра (українська мова - 0.25; математика / історія України
/ іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія - 0.25; фахове випробування - 0.5) та на базі повної загальної
середньої освіти (українська мова - 0.4; математика - 0.25; історія України, або іноземна мова, або біологія, або
географія, або фізика, або хімія - 0.25; додаток до атестата - 0.1).

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

Визнання результатів навчання в інших ЗВО регулюється Положенням про академічну мобільність
(https://drive.google.com/file/d/169Q47PxctAMHSE88F1QYFQszOQBC9ftc/view?usp=sharing). Правила визнання
результатів є чіткими та зрозумілими . Після завершення програми академічної мобільності здобувач отримує від
приймаючого ЗВО академічну довідку, яка відображає його навчальні здобутки і є підставою для академічного
визнання результатів навчання за кордоном, та яку разом із звітом за весь період навчання подає до деканату.
Учасник академічної мобільності має право на зарахування модулів (навчальних дисциплін), вивчених у
закордонному ЗВО, понаднормативну кількість кредитів навчального плану та включення їх у додаток до диплома.
Під час інтерв'ювання здобувачів було встановлено, що останні ознайомлені з можливістю перезарахування
результатів навчання, отриманих у інших ЗВО та участі у програмах академічної мобільності. Проте прикладів
участі у програмах академічної мобільності за ОП немає, отже випадків визнання таких результатів не було.

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Процес оцінки, визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті визначається Положенням про
порядок визнання результатів навчання отриманих у формальній та неформальній освіті
(https://drive.google.com/file/d/1gKmM6XT3ImTJjdyncjacE30174d_6Wva/view?usp=sharing). На момент проведення
акредитаційної експертизи практики зафіксовано факти визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті за освітньо-професійною програмою. При спілкуванні зі здобувачами та представниками
органів студентського самоврядування було отримано підтвердження обізнаності останніх із такими можливостями.
Здобувачі засвідчили, що НПП пропонують проходження навчання за програмами неформальної освіти, зокрема
навчання та сертифікації з іноземних мов та курсів Cisco, що впливає на результати оцінювання.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Чіткість і зрозумілість правил прийому. Нормативне забезпечення визнання результатів навчання поза ЗВО.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.

Прикладів участі у програмах академічної мобільності за ОП немає. Рекомендовано: мотивувати здобувачів до участі
у програмах академічної мобільності.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОП у контексті Критерію 3 загалом відповідає вимогам. Правила прийому на навчання в ЧННІ є зрозумілими, не
містять дискримінаційних положень, своєчасно оприлюднюються на веб-сайті. Процес організації і проведення
прийому здобувачів вищої освіти здійснюється на належному рівні з урахуванням вимог законодавства. Вимоги та
процедури прийому на навчання за освітньо-професійною програмою формально визначені, вони є прозорими для
всіх вступників. Рекомендації щодо мотивації здобувачів до участі у програмах академічної мобільності, висловлені
експертами, сприятимуть розвитку ОП. Визначені недоліки не є критичними та можуть бути виправлені у короткі
терміни.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Форми освітнього процесу прописані у Положенні про організацію освітнього процесу (п. 6): навчальні заняття
(лекція; практичне, семінарське, лабораторне, індивідуальне заняття; консультація.), самостійна робота, практична
підготовка, контрольні заходи. Методами навчання, згідно Положення про силабуси навчальних дисциплін, є
інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з використанням мультимедійного
обладнання), практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних вправ (кейсів));
самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах). Види навчальних занять та методи навчання зазначені
в силабусах кожної дисципліни. Наприклад, в ОК "Об'єктно-орієнтоване програмування" та "Інформаційні
технології", крім аудиторної та самостійної роботи, застосовується робота в невеликих групах та робота з
ситуаційними вправами на практичних заняттях (ПР1, ПР10). ЕГ підтверджує відповідність форм і методів навчання
щодо досягнення цілей і результатів навчання. Студентоцентрований підхід реалізований через можливість
вільного вибору тематики курсових і дипломних робіт, фокусу програми практики, при обранні дисциплін вільного
вибору, можливостей неформальної освіти (Положення про порядок визнання результатів навчання в Університеті
банківської справи, отриманих у формальній та неформальній освіті). Це було підтверджено також під час зустрічі з
різними стейкголдерами. Побажання студентів враховуються при формуванні переліку та змісту окремих дисциплін
(наприклад, погоджено в новій редакції ОП 2021 року додати основну дисципліну "Психологія бізнесу", до
вибіркових – "Інформаційні технології в менеджменті" та ін., протокол засідання Студради №9 від 29.04.2020
Протокол засідання кафедри менеджменту та інформаційних технологій 3 від 5.10.2020).

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

Діючі та перспективні ОП, а також силабуси обов'язкових і вибіркових дисциплін є у відкритому доступі
(https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy/). На початку семестру відбувається додаткове інформування здобувачів
про дисципліни, які вони будуть вивчати і також знайомство з вибірковими ОК. Робочі програми дисциплін також
доступні в межах електронних навчальних курсів, розміщених на платформ Moodle. У ЗВО діє Положення ро
розміщення дистанційних курсів та електронних курсів-ресурсів на платформ Moodle, де в загальній формі подано
типову структуру електронного курсу та регламентовано компетенції різних типів користувачів платформи. В
силабусах, згідно Положення про силабуси навчальних дисциплін, порядок розроблення та затвердження, є розділ
"Методи оцінювання", де подано розподіл балів за різні види навчальної діяльності в межах дисципліни та шкалу
конвертації балів в оцінки. Результати опитувань та зустріч зі добувачами підтвердили відсутність проблем у
контексті цього підкритерію.

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

Викладачі та студенти ОП мають можливість участі у міжнародній конференції "Розвиток банківських систем світу в
умовах глобалізації фінансових ринків", в межах якої є секція 7 за напрямом ІТ. ЧННІ також проводить
всеукраїнську конференцію "Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних
процесів", яка має секцію, присвячену цифровій економіці. Студенти і НПП ОП мають опубліковані тези у
матеріалах цих конференцій (https://cibs.ubs.edu.ua/naukova-diialnist/). Є й інші видання: збірник "Фінансово-
кредитна діяльність: проблеми теорії та практики" (Web of Science), "Вісник університету банківської справи"
(категорія Б, Index Copernicus), міжнародний науково-практичний журнал "Фінансовий простір" (категорія Б, Index
Copernicus). ЧННІ виконував/виконує є ряд ініціативних наукових досліджень: "Використання математичних
методів, моделей та інформаційних технологій у дослідженні фінансово-економічних систем", "Підвищення
надійності інтернет-платіжних систем на основі комбінаційного хешування" (керівник Засядько А.А., завершено у
2017 р.), "Цифрова економіка: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку" (керівник Пантелєєва Н.М.,
завершено у 2020 р.). Студенти ОП залучаються до виконання НДР та опублікували тези доповідей за результатами
досліджень окремих аспектів тематики досліджень (підтверджено, наприклад, у збірнику тез конференції
"Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів" за 2019 і 2020 рр.). за
2019-2020 рр. студенти з ОП опублікували понад 10 тез доповідей. На зустрічі з НПП викладачі (наприклад, Гордєєв
О.О.) розповіли про практику відстеження останніх наукових публікацій у галузі з метою їх використання у
навчальному процесі.

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

Навчальний план ОП не містить науково-орієнтованих фахових ОК. У деяких ОК (ГОД10 "Цифрова економіка")
відображено специфіку наукових досліджень ЧННІ і кафедри менеджменту та інформаційних технологій, специфіка
деяких ОК (ГВД 2 Теорія управління і прийняття оптимальних рішень, ФВД2. інтелектуальні системи і машинне
навчання) передбачає висвітлення сучасних наукових досягнень за відповідним напрямом. Впровадження сучасних
практик на ОП виражено більше, ніж наукових досягнень. Кілька викладачів проходили стажування в ІТ-компаніях
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та закордонних університетах (Вайганг Г.О. – тренінг Cisco CCNA Routing and Switching: Routing and Switching
Essentials; Касярум Я.О. - тренінг Cisco "Вступ до кібербезпеки", сертифікат; Касярум Я.О. Стажування "Основи
програмної інженерії" в компанії "Everlabs"; Андрієнко В.А. - сертифікати Cisco "IT essentials" та "CCNA Routing &
Switching: Introduction to Networks" та ін.), що відображено у змісті відповідних дисциплін (наприклад, "Комп'ютерні
системи а мережі"). Кількість стажувань недостатня.

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

Незважаючи на відсутність статусу юридичної особи, одним із завдань ЧННІ є "налагодження міжнародних зв'язків
та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтв і культури (Положення про
Черкаський ННІ УБС, 2020). Інтернаціоналізація діяльності також зазначена у Статуті ЗВО (2020, п.2.3.7, 9.10,
розділ 10), а також у Положеннях про відділ міжнародних зв'язків, про підвищення кваліфікації НПП, про
організацію викладання навчальних дисциплін іноземною мовою та ін. (http://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-
nas/normatyvni-dokumenty/). ЗВО має ряд підписаних угод про співпрацю з закладами вищої освти Європи, бере
участь у проєктах Erasmus+ (Краківський економічний університет, Польща), Університет прикладних наук,
Литовський бізнес університет прикладних наук, Університет Миколаса Ромеріса (Литва) та ін., за якими здобувачі
мають можливість навчання за програмою подвійного диплому, продовжити навчання в магістратурі, здійснювати
академічний обмін візитами, стажування. З відкритими лекціями запрошувались в ЧННІ закордонні фахівці
(https://cibs.ubs.edu.ua/zaproshuiemo-na-zustrich-z-markom-hinzburhom/,
https://www.facebook.com/banking.university/posts/2117116681885549). ЕГ було надано копії угод про співпрацю з
закордонними установами. Деякі викладачі з ОП проходили стажування за кордоном (Гордєєв О.О. – Швеція, 2016;
Вайганг В.О. – Польща, 2019 та ін.), брали участь у міжнародних конференціях за кордоном (Пантєлєєва Н.М.,
2018). На час акредитації студентів з ОП, які скористалися можливостями міжнародної академічної мобільності, не
було, хоча такі можливості ЧННІ надає і студенти з ними ознайомлені.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Опис дисципліни подано у формі силабусів, які доступні на сайті, у .ч. для вибіркових дисциплін Використання
платформи дистанційної підтримки навчального процесу Moodle та інших інструментів дистанційної освіти.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

Слабкі сторони: В межах електронних навчальних курсів студентам доступні робочі програми, а не силабуси, хоча
силабуси є теж на сайті. Деякі електронні навчальні курси наповнені навчальним контентом на низькому рівні (в
деяких присутні лише файли з електронними варіантами посібників/методичних вказівок, інколи авторства
представників інших ЗВО, та робоча програма), потенціал платформи поки що не використовується належно. Слабо
виражено впровадження наукових досягнень у змісті ОК Не використано можливості міжнародної академічної
мобільності (ЕГ частково погоджується з ЧННІ щодо наявності фактору пандемії) Рекомендації: Оновити вміст всіх
електронних навчальних курсів для ОК ОП на платформі Moodle: як контент, так і функціонал (різні типи завдань,
форм контролю, журнали відвідування та оцінок тощо) Оновити вміст потенційно наукоємких ОК і/або розглянути
можливості доповнити перелік ОК такими дисциплінами. Активізувати студентів і НПП щодо інтернаціоналізації
своєї діяльності.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ЕГ вважає, що за критерієм 4 загалом є відповідність ОП. До позитивних практик варто віднести використання
електронних ресурсів у навчальному процесі та участь здобувачів і НПП у наукових заходах. Разом з тим,
рекомендуємо більш активно використовувати потенціал електронних платформ підтримки дистанційного
навчання, можливості міжнародної мобільності та посилити наукову складову окремих дисциплін. Зазначені
недоліки не є критичними і можуть бути усунуті найближчим часом.
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Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність:

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Форми контрольних заходів, критеріїв оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими. Всі ключові
аспекти, пов’язані з формами контрольних заходів та критеріями оцінювання здобувачів, наявні в Положенні про
організацію освітнього процесу (https://drive.google.com/file/d/178cVNP-L7N-CdWCy0UaTt7ShNoTERtCg/view) та
Положенні про порядок оцінювання успішності здобувачів освіти (https://drive.google.com/file/d/11OgTDr_epi52ur6-
_NwMjo0GZ91v9H-j/view). Відповідно до п 6.5. Положення про організацію освітнього процесу
(https://drive.google.com/file/d/178cVNP-L7N-CdWCy0UaTt7ShNoTERtCg/view), контрольні заходи передбачають
поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних/семінарських,
лабораторних та індивідуальних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувача до виконання
конкретної роботи. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію здобувача. Основною
формою семестрового контролю є заліки, диференційовані заліки й екзамени Положення про порядок оцінювання
успішності здобувачів освіти визначає критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти.
Оцінювання здобувачів за кількісними критеріями здійснюється за національною шкалою (відмінно, дуже добре,
добре, задовільно, достатньо, незадовільно; зараховано, не зараховано), 100-бальною шкалою та шкалою ECTS.
Окрім Положення, чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних
досягнень здобувачів вищої освіти забезпечується шляхом відображення відповідної інформації в робочих
програмах та силабусах навчальних дисциплін. Під час інтерв’ювання здобувачі зазначили відсутність відхилень та
негативного досвіду в організації поточного контролю та змін у системі оцінювання в умовах дистанційного
навчання. Навчання та контрольні заходи проводяться з використанням платформ Zoom, Moodle та інших.
Експертна група вважає, що форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити рівень досягнення здобувачем результатів навчання з окремого освітнього
компоненту та освітньої програми в цілому.

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

Формою атестації для здобувачів вищої освіти відповідної ОП є підготовка і публічний захист кваліфікаційної
бакалаврської роботи, що відповідає діючому Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 121 "Інженерія
програмного забезпечення" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України 29.10.2018, №1166.

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

Правила проведення контрольних заходів є чіткі, зрозумілі та доступні для усіх учасників освітнього процесу,
регулюються Положенням про організацію освітнього процесу (https://drive.google.com/file/d/178cVNP-L7N-
CdWCy0UaTt7ShNoTERtCg/view?usp=sharing), Порядком оцінювання успішності здобувачів вищої освіти
(https://drive.google.com/file/d/11OgTDr_epi52ur6-_NwMjo0GZ91v9H-j/view?usp=sharing) та є продубльованими в
робочих програмах та силабусах навчальних дисциплін. Однак, об’єктивність оцінювання результатів навчання
забезпечується лише наявністю критеріїв оцінювання знань. У випадку незгоди з виставленою оцінкою здобувачі
вищої освіти мають право на апеляцію. Такий порядок, а також інші процедури запобігання та врегулювання
конфліктів, регулюються Положенням про організацію освітнього процесу. Під час інтерв’ювання учасниками
освітнього процесу було підтверджено відсутність конфлікту інтересів та випадків оскарження результатів
контрольних заходів і атестації здобувачів, однак самі здобувачі освіти не ознайомлені з порядком подання апеляції.
Процедури повторного складання екзаменів (заліків) та ліквідації академічної заборгованості регулюються
Положенням про організацію освітнього процесу. Під час роботи ЕГ було підтверджено відомості звіту про
самооцінювання в частині застосування цих процедур. Однак під час інтерв'ювання здобувачів було встановлено, що
останні не обізнані щодо процедури оскарження результатів.

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

Основними документами, що регламентують політику, стандарти та процедури дотримання академічної
доброчесності, є Статут (https://drive.google.com/file/d/1s08A-0kpJqTK4PitZHZkh7v2tdc0Ib8O/view), Положення про
організацію освітнього процесу (https://drive.google.com/file/d/178cVNP-L7N-CdWCy0UaTt7ShNoTERtCg/view?
usp=sharing) та Кодекс академічної доброчесності
(https://drive.google.com/file/d/1F1zKS3FApeUfUEIzIF4pcx0ZvGuqRnco/view?usp=sharing). Ці положення спрямовані
на створення і підтримку системи дотримання академічної доброчесності. У ЧННІ всі наукові праці здобувачів
вищої освіти (а також науково-педагогічних працівників), бакалаврські кваліфікаційні роботи, проходять
обов’язкову перевірку на наявність плагіату з використанням спеціалізованого програмного забезпечення Unicheck
(норма запозичень до 40%). Після перевірки роботи Комісія з академічної етики та управління конфліктами
досліджує висновок та схвалює рішення про допуск роботи до захисту.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Чіткість і зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв для оцінювання здобувачів вищої освіти.
Здійснюється перевірка унікальності студентських робіт засобами програмного забезпечення (Unicheck).

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.

Здобувачі вищої освіти не ознайомлені з порядком подання апеляції

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Зважаючи на те, що критерії оцінювання знань здобувачів є послідовними, чіткими, зрозумілими, перебувають у
відкритому доступі та дозволяють з’ясувати рівень освоєння запланованих результатів навчання, є зворотній зв’язок
НПП зі здобувачами, ЕГ вважає, що ОП у контексті Критерію 5 в цілому відповідає вимогам. Наведені недоліки
можуть бути усунені в строк до одного року шляхом додаткового ознайомлення здобувачів із окремими
процедурами освітнього процесу.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Експертною групою було проаналізовано зведену інформацію про викладачів (Таблиця 2 відомостей про
самооцінювання), додаткові дані, надані гарантом ОП на запит ЕГ, та інформацію з відкритих джерел (профілі
викладачів у міжнародних НМБД ). На основі аналізу вищевказаної інформації, а також за результатами зустрічі з
НПП, ЕГ дійшла висновку, що академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних при реалізації ОП, в
цілому забезпечує досягнення визначених відповідною ОП цілей та програмних результатів навчання, деякі
викладачі мають практичний досвід участі в реальних ІТ-проектах (Гордєєв О.О., Вайганг Г.О.), в них наявні
сертифікати В2 (Андрієнко В.О., Вайганг Г.О., Жежерун Ю.В.) та сертифікати CISCO (Гордєєв О.О., Андрієнко В.О.).
Разом з тим, серед НПП, які викладають в межах ОП “Інженерія програмного забезпечення”, є працівники,
академічна та професійна кваліфікація яких слабо корелює з дисциплінами, які вони викладають. Наприклад,
дисципліни “Організація баз даних та знань”,” Бакалаврський тренінг” - викладач Пантєлєєва Н. М. (пов'язаних з
ОК наукових або методичних праць у вищезазначених джерелах не виявлено), дисципліни “Програмування (Рівень
Е - Інтернет технології та WEB програмування)”, “Програмування (Рівень А - Алгоритми та структури даних)” -
викладач Андрієнко В.О. (пов'язаних з ОК наукових або методичних праць у вищезазначених джерелах не
виявлено). Також ЕГ звертає увагу, що 16 з 25 ОК забезпечує троє викладачів (Андрієнко В.О., Касярум Я.О.,
Засядько А.А.), що може негативно позначитись на якості викладання та можливості взаємозаміни НПП.
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2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

Процедури конкурсного добору викладачів у ЗВО регулюються Положенням про порядок проведення конкурсного
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Університету банківської справи
(https://drive.google.com/file/d/1Bl8ohYaXDw4P71N5lWX95W9n05YXy0eI/view). Під час проведення зустрічей з
гарантом ОП, науково-педагогічними працівниками а також адміністрацією, експертною групою було встановлено,
що процедури конкурсного добору є прозорими з точки зору викладача, на ОП постійно ведеться пошук викладачів-
практиків.

3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.

Під час проведення зустрічей з адміністрацією, гарантом та роботодавцями ЕГ встановила, що залучення
роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу відбувається шляхом проведення з ними зустрічей та
круглих столів. Роботодавці залучені до процесів моніторингу ОП, вони висловлюють свої пропозиції щодо змісту
ОП (рецензії у відомостях про самооцінювання), з деякими з них є договори про співпрацю
(https://drive.google.com/drive/folders/1dRMB6V2-3cNk-7Rb7PY6dogbv2Y3QwAs). Крім цього, на зустрічі з ЕГ
роботодавці підтвердили актуальність ОП “Інженерія програмного забезпечення” та потребу у випускниках цієї
програми, також було зазначено, що відбувається співпраця через освітній комітет Черкаського IT-кластеру. З
вищенаведеного можна зробити висновок, що ЧННІ в цілому залучає роботодавців до організації та реалізації
освітнього процесу, хоча залучення є досить фрагментарним та слабко формалізованим. ЕГ рекомендує посилити
залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, зокрема за дуальною формою навчання, а
також до проходження стажувань викладачів у відповідних ІТ-компаніях.

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

Залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців в ЧННІ УБС
загалом відбувається, в чому мала змогу пересвідчитись ЕГ, провівши зустрічі зі здобувачами, НПП, роботодавцями,
а також вивчивши відомості про самооцінювання та додаткові документи, надані гарантом ОП. На зустрічі з
роботодавцями було підтверджено, що відбувалося залучення працівників компаній до навчального процесу
(працівник компанії “Everlabs” Гостроушко М.С.), при проходженні практики зі студентами займались ментори з
компанії (компанія “Everlabs”). Разом з цим, під час проведення зустрічі ЕГ зі здобувачами студенти висловили
пропозиції збільшити кількість гостьових лекцій представниками IT-компаній, збільшити практичну складову та
обсяг технічної англійської у процесі підготовки за ОП.

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

Професійний розвиток викладачів відбувається за сприяння ЗВО шляхом підвищення кваліфікаці (регламентується
Положенням про підвищення кваліфікації наукових, педагогічних і науково-педагогічних працівників
(https://drive.google.com/file/d/1Ptm_rtpZjA38CMjniqNUzvgFnsUps86l/view), стажування, участі в науково-
практичних конференціях (всеукраїнських та міжнародних), семінарах, конкурсах тощо. У ЗВО є можливість
навчання за міжнародними програмами університетів-партнерів (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/mizhnarodna-
diyalnist/partnery-universytetu/). У викладачів наявні закордонні стажування (наприклад, Жежерун Юлія
Володимирівна: “Education, science, business in quality training of economic specialists”, 13-16 листопада 2020 р.,
Румунія), сертифікати мережної академії Cisco (Касярум Я.О., Андрієнко В.О.). Під час зустрічі НПП відзначили, що
ЗВО сприяє їм у професійному розвитку, зокрема, через підтримку при проходженні закордонних стажувань,
преміюванні за публікації праць в міжнародних наукометричних базах. Також на цій же зустрічі ЕГ було
повідомлено, що однією з професійних потреб викладачів ОП є доступ до міжнародних наукометричних баз даних з
метою аналізу існуючих публікацій, сучасних тенденцій, технологій в ІТ галузі та використання цієї інформації у
викладацькій та науковій діяльності. На зустрічі з адміністрацією, допоміжними службами та НПП ЕГ було
запевнено, що ЗВО забезпечує доступ викладачів до міжнародних баз Scopus та Web of Science. Взявши до уваги
вищенаведені факти, ЕГ дійшла висновку, що ЗВО, в цілому, сприяє професійному розвитку викладачів,
підтримуючи їх в процесі підвищення кваліфікації, проходження закордонних стажувань, участі в міжнародних
наукових конференціях.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.
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Стимулювання розвитку викладацької майстерності у ЗВО регулюється Положенням про преміювання працівників
Університету банківської справи (https://drive.google.com/file/d/1k-3DlvHoDTwG8pA7N8jpcPuWlHFzbsYC/view). На
зустрічі НПП зазначили, що, на їхню думку, система стимулювання розвитку викладацької майстерності в
університеті є достатньо дієвою та враховує досягнення індикативних KPI. На зустрічі із сервісними підрозділами ЕГ
було повідомлено, що за минулий рік в ЧННІ премійовано весь колектив кафедри менеджменту та інформаційних
технологій, премія була диференційована, в залежності від досягнутих KPI. На зустрічі з адміністрацією ЕГ було
повідомлено, що додатковим стимулом для залучення нових кадрів та розвитку їх викладацької майстерності є
можливість вирішення ЗВО житлових питань НПП.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

ЗВО сприяє професійному розвитку НПП та стимулює розвиток викладацької майстерності відповідно досягнутих
KPI, зокрема, через систему преміювання та надаючи можливість вирішення житлових питань. Роботодавці
застосовують інститут менторства при проходженні студентами практик.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.

На ОП є деякі працівники, академічна та професійна кваліфікація яких слабо корелює з дисциплінами, які вони
викладають. 16 з 25 ОК забезпечує троє викладачів, що може негативно позначитись на якості викладання та
можливості взаємозаміни НПП. На ОП наявна низька залученість викладачів до стажувань у профільних IT-
компаніях. У зв'язку з цим, а також з метою збільшення практичної складової в підготовці здобувачів, ЕГ
рекомендує збільшити кількість стажувань викладачів у профільних ІТ-компаніях; посилити залучення
роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, зокрема за дуальною формою навчання; розширити
перелік компаній, залучених до співпраці за даною ОП.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Академічна та професійна кваліфікація викладачів, залучених до навчального процесу, здебільшого забезпечує
досягнення визначених відповідною програмою цілей. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими, на
ОП ведеться пошук викладачів-практиків з досвідом участі в ІТ-проектах. ЗВО в цілому залучає роботодавців до
організації та реалізації освітнього процесу, хоча залучення є досить фрагментарним та слабко формалізованим.
Стимулювання викладацької майстерності є на достатньому рівні, ЗВО сприяє процесу професійного розвитку
академічного персоналу. Недоліки, зазначені вище, не є критичними, тому рівень відповідності за даним критерієм
В.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Під час проведення огляду матеріально-технічного забезпечення, в результаті вивчення відомостей
самооцінювання, наданих ЗВО, а також у ході проведення зустрічей зі здобувачами, науково-педагогічними
працівниками, органами студентського самоврядування, адміністрацією ЧННІ ЕГ було встановлено, що наявність
фінансових та матеріально-технічних ресурсів є достатньою для досягнення визначених навчальною програмою
цілей та програмних результатів навчання, оскільки у ЧННІ є в наявності необхідна інфраструктура, яка, на запит
ЕГ, була продемонстрована під час вищезазначених зустрічей: комп'ютерні класи з ліцензійним ПЗ Winwows та
Microsoft Office, серверна, обладнана згідно вимог Національного Банку України до серверних приміщень, лекційні
аудиторії, обладнані мультимедійними проекторами та комп’ютерною технікою. В освітньому процесі 2020-2021 н.р
задіяно 174 одиниць персональних комп'ютерів; ноутбуків - 13, серверів - 13 шт., з яких безпосередньо для
навчальних занять використовується 9, система відео та конференц-зв’язку Polycom. Програмне забезпечення для
викладання дисциплін за даною ОП використовується, в основному, типу open source. Інфраструктура ЧННІ
включає навчально-лабораторний корпус, спортивно-оздоровчий комплекс з тренажерним залом, 2 гуртожитки,
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актовий зал, бібліотеку. Під час відеоогляду МТЗ ЕГ встановила, що багато аудиторій обладнані кондиціонерами, а
це дозволяє підтримувати комфортний температурний режим у приміщеннях. На зустрічі з адміністрацією було
зазначено, що в 2015 р. відбувся капітальний ремонт корпусу, відбувається залучення спонсорських коштів та
техніки з боку НБУ. Для багатьох ОК в наявності є навчально-методичне забезпечення, розміщене в системі moodle
(http://moodle.cibs.ubs.edu.ua/course/index.php?categoryid=26), але для деяких з них відсутні відомості про
методичні вказівки, посібники та ін. у відомостях про самооцінювання та в системі Moodle. Також в репозиторії УБС
(http://dspace.cibs.ubs.edu.ua/handle/123456789/336) відсутні посилання на посібники та підручники для студентів
даної ОП.

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

На зустрічах зі здобувачами освіти, НПП та представниками студентського самоврядування ЕГ було підтверджено
можливість безоплатного доступу до відповідної інфраструктури здобувачів та викладачів. Учасники зустрічей
підтвердили можливість безоплатного доступу до відповідних електронних ресурсів: платформи Moodle
(http://moodle.cibs.ubs.edu.ua/my/); системи дистанційного навчання «Прометей» (http://prometey.cibs.ubs.edu.ua/);
репозитарію УБС (http://dspace.cibs.ubs.edu.ua/); електронного каталогу бібліотеки
(http://library.cibs.ubs.edu.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?
LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=CIBS&P21DBN=CIBS); електронного журналу успішності
(http://decanat.cibs.ubs.edu.ua/cgi-bin/classman.cgi?n=999). Університет забезпечує безоплатний доступ до
міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. У навчальному корпусі є можливість доступу до
бездротової мережі Wi-Fi. Також під час проведення зустрічей встановлено, що в гуртожитках безкоштовний доступ
до мережі Інтернет відсутній (студенти оплачують послуги провайдера самостійно).

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

Під час проведення зустрічей зі здобувачами та органами студентського самоврядування ЕГ було встановлено, що
скарг та нарікань на безпечність освітнього середовища з їхньої сторони немає. Під час огляду МТЗ та зустрічі з
адміністрацією ЕГ було запевнено, що навчальні та адміністративні приміщення ЧННІ відповідають діючим
вимогам з техніки безпеки та забезпечують умови життєдіяльності щодо освітлення, теплового та повітряного
режиму тощо, також спеціальними службами здійснюється контроль за дотриманням вимог техніки безпеки,
виробничої санітарії та протипожежної безпеки. Медичне обслуговування студентів здійснюється у КНП “Третя
Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги”. ЕГ переконалася, що в приміщенні ЧННІ здійснюється
відеоспостереження. Також, під час проведення вищезазначених зустрічей ЕГ було встановлено, що проживання в
кімнатах гуртожитків відбувається в кількості не більше трьох чоловік, також наявна техніка для задоволення
побутових потреб (https://cibs.ubs.edu.ua/virtualna-ekskursiia/). Під час зустрічі здобувачі зазначили, що двічі на рік
проводяться опитування, які стосуються якості викладання та актуальності наповнення навчальних дисциплін,
разом з цим, у результатах опитувань, наданих ЕГ гарантом ОП, є результати опитування здобувачів про їхні
потреби та інтереси під час навчання за ОП. Відповідно, у результаті ознайомлення з документами ЗВО та зустрічей
зі здобувачами та органами студентського самоврядування, експертна група вважає, що освітнє середовище ЗВО, в
цілому, є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти та дозволяє задовольнити їхні потреби та
інтереси.

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

Для забезпечення освітньої та організаційної підтримки в ЧННІ широко залучаються НПП, зокрема, через інститут
кураторства; належним чином працює деканат та органи студентського самоврядування. На зустрічі зі здобувачами
ЕГ встановила, що на ОП регулярно відбуваються зустрічі з першокурсниками. Для інформаційної підтримки
широко використовуються електронні сервіси платформи Moodle (http://moodle.cibs.ubs.edu.ua/my/), електронного
журналу успішності (http://decanat.cibs.ubs.edu.ua/cgi-bin/classman.cgi?n=999), репозитарію УБС
(http://dspace.cibs.ubs.edu.ua/); електронного каталогу бібліотеки (http://library.cibs.ubs.edu.ua/CGI-
BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=CIBS&P21DBN=CIBS). Соціальна підтримка
здобувачів відбувається із залученням органів студентського самоврядування, а для надання консультацій та
забезпечення підтримки у випадках складних життєвих ситуацій та при наявності психологічних проблем або
виникнення конфліктів застосовується допомога штатного психолога. Під час проведення зустрічей зі здобувачами
вищої освіти та органами студентського самоврядування експертна група встановила, що на ОП проводяться
опитування рівня задоволення здобувачів, в цілому вони задоволені освітньою, організаційною, інформаційною,
консультативною та соціальною підтримкою та зазначають, що результати опитувань імплементуються в життя.
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5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

Під час огляду матеріально технічного забезпечення ЧННІ ЕГ встановила, що ЗВО здійснює відповідні заходи для
створення умов щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами. Навчально-
лабораторний корпус та гуртожитки обладнані пандусами, в корпусі наявні автоматичні вхідні двері. що дає
додаткові можливості для врахування потреб здобувачів з вадами опорно-рухового апарату. На першому поверсі
навчально-лабораторного корпусу обладнано аудиторію для забезпечення можливості проведення занять групами,
в яких є здобувачі з особливими освітніми потребами. У результаті вивчення документів та огляду матеріально-
технічної бази ЕГ дійшла висновку, що ЧННІ, в загальному та в міру можливості, створює достатні умови щодо
реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами.

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

Процедури вирішення конфліктних ситуацій в ЧННІ УБС регулюються “Положенням про організацію освітнього
процесу” (https://drive.google.com/file/d/178cVNP-L7N-CdWCy0UaTt7ShNoTERtCg/view), “Положенням щодо
врегулювання конфліктних ситуацій” (https://drive.google.com/file/d/124Ys9qK740TkwjEzFoS4Yu09ElZsiKl8/view) та
“Положенням про запобігання проявам расизму та сексуальних домагань”
(https://drive.google.com/file/d/1itsalCRBNvPZJDVpzpFp3oS-k9aXEH5G/view). Для вирішення конфліктних ситуацій
студенти можуть звернутися до адміністрації закладу усно або з письмовими заявами, а також через сайт
(https://cibs.ubs.edu.ua/vrehuliuvannia-konfliktiv/). На зустрічі зі здобувачами ЕГ було повідомлено, що на ОП
“Інженерія програмного забезпечення” випадків конфліктних ситуацій, проявів расизму та сексуальних домагань не
спостерігалось. На зустрічі з представниками студентського самоврядування було зазначено, що мав місце конфлікт
між студентом та викладачем на іншій ОП, який було успішно вирішено.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Наявність достатньої матеріально-технічної бази, необхідної інфраструктури, комп’ютерних класів, серверних та
мультимедійного обладнання. Наявність електронних сервісів: платформи Moodle, системи дистанційного навчання
“Прометей”, репозитарію УБС, електронного каталогу бібліотеки, електронного журналу успішності.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 7.

Для деяких ОК відсутні відомості про методичні вказівки, посібники та ін. у відомостях про самооцінювання та в
системі Moodle. Також в репозиторії УБС (http://dspace.cibs.ubs.edu.ua/handle/123456789/336) відсутні посилання на
посібники та підручники для студентів даної ОП. По деяких дисциплінах наповненість Moodle низька (“Аналіз вимог
та конструювання програмного забезпечення”, “Інтернет технології та WEB програмування” та ін.). Відповідно, ЕГ
рекомендує розширити методичну базу, покращити наповненість електронних навчальних курсів (Moodle),
особливо для дисциплін, де відсутні методичні матеріали та посібники/конспекти лекцій; за можливості,
організувати в гуртожитках безкоштовний доступ до мережі Інтернет Також ЕГ рекомендує розробити та
формалізувати цілісну систему регламентації створення, використання та оцінки якості електронних навчальних
курсів на платформі Moodle.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Наявність фінансових та матеріально-технічних ресурсів є достатньою для досягнення визначених для даної ОП
цілей та програмних результатів навчання. ЗВО забезпечує можливість безоплатного доступу викладачів та
здобувачів до відповідної інфраструктури (окрім безоплатного доступу здобувачів до мережі Інтернет у
гуртожитках), створено безпечне освітнє середовище, яке дозволяє задовольнити основні потреби та інтереси
здобувачів вищої освіти. Розроблено нормативні документи для забезпечення процедур вирішення конфліктних
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ситуацій, запобігання проявів расизму та сексуальних домагань. Також наявні певні недоліки, такі як недостатня
наповненість системи Moodle та репозиторію методичними матеріалами, відсутність цілісної системи створення,
використання та оцінки якості ЕНК на платформі Moodle. Однак ці недоліки не є суттєвими та не впливають на
відповідність критерію 7 загалом рівню В.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

В ЧННІ процедури започаткування, розроблення та затвердження ОП регулюються Положенням про навчально-
методичне забезпечення освітньої програми Університету банківської справи
(https://drive.google.com/file/d/1IhpQMiyZCokI1XBRPpz65W1LhJWnc79j/view), Положенням про порядок та
процедури розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм та навчальних планів
(https://drive.google.com/file/d/1Z3IvKmmMewvxTmCiLhrwDiWfg6MRh4c4/view) та Положенням про систему
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти Університету банківської справи
(https://drive.google.com/file/d/1Qy7E13v0bxs88VttC45ZOSN7mfPZPDPd/view). Експертною групою встановлено, що
в процедурах розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми беруть участь
гарант програми, працівники навчально-методичного відділу та центру забезпечення якості освіти, адміністрація
ЗВО. До процесів моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми залучені здобувачі, НПП та
роботодавці (наявні рецензії від компаній ТОВ “Еверлабс”, ТОВ “Андерсенлаб” та ФОП Григорович Вікторія
Віталіївна). У зв'язку з прийняттям офіційного стандарту вищої освіти зі спеціальності 121 "Інженерія програмного
забезпечення” у 2019 році, було проведено перегляд даної ОП з метою приведення у відповідність до вимог
стандарту (протокол Вченої ради від 14.02.2019 № 7).

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

Залучення здобувачів до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення якості відбувається
як безпосередньо в процесі спілкування зі здобувачами та шляхом залучення до опитувань, так і через органи
студентського самоврядування. У ЗВО наявне Положення про організацію опитувань учасників освітнього процесу,
випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу університету банківської справи
(https://drive.google.com/file/d/1sUKV7PtTGEktEQqSA9K_7DvlWrc4gK5f/view). Участь здобувачів в забезпеченні
якості освіти забезпечується також шляхом участі їх представників в роботі Вченої ради ЗВО та ЧННІ, Навчально-
методичної ради ЗВО. Під час проведення зустрічей зі здобувачами та органами студентського самоврядування
експертна група встановила, що здобувачі загалом поінформовані про можливість залучення до процедур перегляду
ОП, за їхніми словами, опитування проводяться два рази на рік, їхні результати імплементуються.

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

В ЧННІ загалом існує практика залучення роботодавців до перегляду ОП (відбуваються зустрічі роботодавців з
гарантом та адміністрацією ЗВО), але дана співпраця носить дещо фрагментарний та мало формалізований характер
(результати зустрічей ніяк не описуються та не оформляються, рекомендації та побажання від роботодавців носять,
переважно, усний характер). В результаті вивчення документів та проведення зустрічей експертною групою
встановлено, що до співпраці залучено такі компанії: “Еверлабс”, “Андерсенлаб”, “Avenga”, Черкаський ІТ-кластер.
Разом з цим експертною групою встановлено, що залучення роботодавців до процесу перегляду освітньої програми
та інших процедур забезпечення її якості не носить регулярного та формалізованого характеру, відповідно, ЕГ
рекомендує посилити залучення роботодавців до регулярного моніторингу, перегляду та інших процедур
забезпечення якості ОП, розширити перелік компаній-партнерів, а також формалізувати цю співпрацю, зокрема,
через протокольні рішення та інші подібні способи.

4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

Випуск за ОП “Інженерія програмного забезпечення” ще не відбувався, але у ЧННІ існує практика опрацювання
інформації про випускників минулих років. Для цього проводяться зустрічі з випускниками, в УБС створено клуб
випускників (http://ubs.edu.ua/spilnota-ubs/vypusknyky/klub-vypusknykiv/). В процесі проведення зустрічей ЕГ
встановила, що роботодавці, залучені до співпраці за ОП “Інженерія програмного забезпечення” також є
випускниками ЧННІ (наприклад, директор “Еверлабс” Пасько О.М. та інші), відповідно, можна дійти висновку, що
плановані заходи щодо аналізу та врахування інформації про кар’єрний шлях випускників ОП є достатніми.
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5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.

В ЧННІ діє Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти
Університету банківської справи (https://drive.google.com/file/d/1Qy7E13v0bxs88VttC45ZOSN7mfPZPDPd/view),
процедури моніторингу, оновлення, модернізації та закриття ОП регулюються Положенням про порядок та
процедури розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм та навчальних планів
(https://drive.google.com/file/d/1Z3IvKmmMewvxTmCiLhrwDiWfg6MRh4c4/view). Під час проведення зустрічей ЕГ
встановлено, що ЗВО періодично реагує на виявлені недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з
реалізації освітньої програми, а саме: відбувся перегляд ОП у зв'язку з необхідністю приведення її у відповідність до
затвердженого Стандарту вищої освіти (протокол Вченої ради від 14.02.2019 № 7); відбулось вдосконалення ОП
(протокол Вченої ради від 29.12.2020 № 5, буде чинною з 01.09.2021 https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy/) з
урахуванням пропозицій стейкхолдерів та здобувачів освіти щодо компетенцій, обов’язкових і вибіркових ОК. Разом
з цим, вивчивши надані документи та провівши вищезазначені зустрічі ЕГ дійшла до висновку, що швидкість
реакції на виявлені недоліки, а також формалізація порядку дій потребує покращення. Відповідно, ЕГ рекомендує
ширше та частіше брати до уваги результати опитувань, більшою мірою враховувати пропозиції здобувачів, більш
чітко прописати та застосовувати на практиці процедури внутрішнього забезпечення якості у ЗВО.

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

Акредитація ОП “Інженерія програмного забезпечення” є первинною, відповідно, результати зовнішнього
забезпечення якості вищої освіти, які беруться до уваги під час удосконалення ОП, відсутні.

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

В ЗВО діє Центр якості освіти (https://ubs.edu.ua/osvita/tsentr-yakosti/), основними завданнями якого є:
забезпечення моніторингу державної політики з питань освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті;
визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти в Університеті; планування, організація і
контроль освітнього процесу в Університеті; розроблення нормативних документів Університету, які регламентують
провадження освітньої діяльності та сприяють забезпеченню якості вищої освіти на принципах відповідальності,
публічності, доброчесності. На зустрічі з адміністрацією керівник ЧННІ Рогова Н.В. наголосила, що для закладу в
його роботі “головне - якість”, також вона зазначила, що в ЧННІ є затверджений план моніторингу якості,
результати якого обговорюються на засіданнях кафедр, Вченій раді ЧННІ, Навчально-методичній раді ЗВО, вони
доступні завідувачу кафедри, деканові факультету, директорові інституту та його заступнику. Загалом культура
якості в ЗВО формується шляхом залучення здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників до
процесів оновлення та коригування ОП. Гарант програми разом із групою забезпечення ОП здійснює моніторинг та
контроль якості підготовки здобувачів на ОП. Завідувач кафедри здійснює експертизу якості ОП, діагностику
результатів навчання здобувачів та забезпечує якість викладацького складу. Також в процесах забезпечення якості
беруть участь директор, Вчена рада та деканат Інституту. На зустрічах зі здобувачами, НПП, адміністрацією та
сервісними службами ЕГ було встановлено, що культура якості в ЧННІ, в цілому, сформована, хоча потребує
повсякчасного вдосконалення.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

У ЗВО розроблені та діють положення, які регламентують процедури внутрішнього забезпечення якості освітнього
процесу. Для покращення освітньої діяльності на ОП і процесу навчання в цілому, в ЧННІ проводяться регулярні
опитування здобувачів вищої освіти, НПП та роботодавців, а їхні результати імплементуються в освітню діяльність.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

Система якості в ЗВО є, але не завжди застосовується на практиці (наприклад, залучення роботодавців до процедур
забезпечення якості ОП), має постійно вдосконалюватись і застосовуватись в щоденній діяльності. ЕГ рекомендує
посилити залучення роботодавців до регулярного моніторингу, перегляду та інших процедур забезпечення якості
ОП, розширити перелік компаній-партнерів, а також формалізувати цю співпрацю, зокрема, через протокольні
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рішення та інші подібні способи. Також ЕГ рекомендує посилити залучення до опитувань НПП та виокремити
результати опитувань стейкхолдерів за даною ОП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

При проведенні експертизи критичних недоліків за Критерієм 8 ЕГ не виявлено. Процедури внутрішнього
забезпечення якості освітньої програми регулюються відповідними нормативними документами, у багатьох
випадках застосовуються на практиці, але потребують постійного вдосконалення і застосування в щоденній
діяльності. В ЧННІ проводяться регулярні опитування здобувачів вищої освіти, НПП та роботодавців, їхні
результати імплементуються в освітню діяльність, хоча залучення роботодавців до процесу перегляду ОП та інших
процедур забезпечення її якості не носить регулярного та формалізованого характеру. Здобувачі та інші
стейкхолдери свідомі важливості застосування процедур внутрішнього забезпечення якості на ОП. Вищенаведені
недоліки загалом не впливають на рівень відповідності критерію 8.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в ЧННІ є чіткими, зрозумілими та доступними для всіх
учасників освітнього процесу, і регулюються документами: Статут (https://drive.google.com/file/d/1s08A-
0kpJqTK4PitZHZkh7v2tdc0Ib8O/view?usp=sharing), Положення про організацію освітнього процесу
(https://drive.google.com/file/d/178cVNP-L7N-CdWCy0UaTt7ShNoTERtCg/view?usp=sharing), Порядок оцінювання
успішності здобувачів вищої освіти, а також іншими актами, які знаходяться у відкритому доступі на офіційному
сайті Університету банківської справи, як основної структури (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-
dokumenty/). Під час інтерв’ювання НПП здобувачів встановлено, що вони ознайомлені із відповідними правилами і
процедурами, що регулюють їх права та обов‘язки.

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

Остання редакція ОП була затверджена 01 вересня 2019 року зі змінами у складі групи забезпечення. Під час
інтерв’ювання фокус-груп було встановлено, що проект ОП був своєчасно оприлюднений на сайті Інституту з метою
одержання зауважень та пропозиції стейкхолдерів, які було враховано під час остаточного затвердження ОП. Під час
інтерв’ювання роботодавців та здобувачів вищої освіти встановлено, що їх зауваження та напрацювання щодо змісту
ОП в цілому було враховано ЧННІ. Обговорення змісту та змін до ОП з роботодавцями проходило у форматі
анкетування.

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

Інформація щодо ОП, наведена на офіційному веб-сайті, є точною, коректною та зрозумілою для стейкголдерів.
Зазначена інформація задовольняє вимогу поінформованості щодо більшості аспектів ОП для всіх зацікавлених
сторін. На сайті ЧННІ оприлюднені робочі програми, силабуси, методичні вазівки (https://cibs.ubs.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Сайт-Силабуси-ОБОВЯЗКОВІ-121.pdf), навчальний план, перелік компонентів ОП, діюча
та перспективна ОП (https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy/), що забезпечує можливість потенційних вступників
зробити усвідомлений вибір, а роботодавцям зрозуміти рівень підготовки майбутніх працівників. На сайті ЗВО
розміщено його Статут, але частина сторінок відсутня. Також на момент проведення експертизи в акредитаційній
системі та на сайті ЧНН були відсутні силабуси окремих навчальних дисциплін (наприклад, “Інтернет технології та
WEB програмування”, “Архітектура та проектування програмного забезпечення", “Аналіз вимог та конструювання
програмного забезпечення”).
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Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9: В Інституті здійснюється на належному рівні робота
щодо забезпечення публічності інформації, пов’язаної з організацією освітнього процесу; ЗВО активно використовує
соціальні мережі та інші платформи для донесення інформації до зацікавлених осіб та суспільства.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.

Під час роботи експертної групи силабуси окремих ОК були відсутні (наприклад, “Інтернет технології та WEB
програмування”, “Архітектура та проектування програмного забезпечення”, “Аналіз вимог та конструювання
програмного забезпечення”).

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОП у контексті Критерію 9 загалом відповідає вимогам. ЧННІ здійснює освітній процес із дотриманням прозорості
та публічності; розроблено та затверджено норми та правила, які визначають права, обов’язки всіх учасників
освітнього процесу. В цілому ЧННІ реалізує заходи щодо своєчасного оприлюднення ОП та її компоненти. Додати
відсутні силабуси ЧННІ може уже в найближчий час.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових керівників.

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується
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5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

не застосовується

6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 10.

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження, пов’язані із освітньою програмою, освітньою
діяльністю за цією програмою або процедурою проведення акредитації.

Перше враження експертів було досить негативне, з огляду на оформлення документів, попередній погляд на
контингент, кадрове забезпечення. Але у процесі експертизи ЕГ отримала багато підтверджень того, що освітній
процес здійснюється загалом успішно, хоч і не позбавлений деяких недоліків. Дуже сподобалося середовище, де все
це відбувається – матеріальне забезпечення, у т.ч. можливості для маломобільних людей, які є кращими, ніж у
багатьох "брендових" ЗВО. Варто відзначити студентів (вони експертам сподобались більше, ніж викладачі та
адміністрація) і деяких роботодавців (так керівник Everlabs О.Пасько є випускником ЧННІ, він та його колеги
досить активно залучені на ОП). За 4 роки ОП кафедра та ЧННІ не встигли сформувати міцний колектив з
можливістю взаємозамінності. Так, 16 чи не найважливіших дисциплін викладають 3 НПП. Керівництву варто не
залишати розвиток ОП лише на плечах гаранта, треба посилювати кадри, створювати окрему кафедру, активізувати
взаємодію з роботодавцями, і ОП виглядатиме достойно. І гарант, і НПП, і студенти, і найближчі роботодавці
зацікавлені в розвитку програми. Колектив ЧННІ і гарант забезпечили достатні умови для роботи ЕГ, налади
необхідні документи та усні роз'яснення, жодних перешкод у роботі ЕГ не було.

V. Підсумки
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На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації ОП, не пов’язані із
відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, відсутні.

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня програма відповідає Критеріям за
наступними рівнями відповідності:

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми E

Критерій 3 . Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання B

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є умовна (відкладена) акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

Шляхом підписання цього звіту ми стверджуємо, що провели акредитаційну експертизу у повній відповідності із
Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та інших
актів законодавства, а також здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно.

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Ткаченко Олексій Миколайович

Члени експертної групи

Сенів Максим Михайлович

Храпкін Олександр Максимович
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