
СТАНДАРТИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ У РАМКАХ 

ПРОЦЕДУРИ АКРЕДИТАЦІЇ 

 

Область оцінювання I:  Внутрішня система забезпечення якості 

освіти вищого навчального закладу, в якому реалізується освітня 

програма (ESG 1.1., ESG 1.7., ESG1.8.) 

1.1. Внутрішня система забезпечення якості (ВСЗЯ) вищого 
навчального закладу забезпечує адекватну реалізацію та контроль 
усієї діяльності, пов’язаної з реалізацією освітньої програми, 
переглядами та вдосконаленнями навчальної програми. 

 
Процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного 

перегляду освітніх програм регулюються в Академії Положенням про 
внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти 
(https://drive.google.com/file/d/1_-vhNhXtjgJ2khQxpSUXkhO2Dx5fpiSq/view)   
та Положенням про розроблення та реалізацію освітніх програм 
(https://drive.google.com/file/d/1V7lqVYJs8_Bl44CHP-drgKGUsabotIux/view.  

Академія проводить моніторинг і періодичний перегляд програм, щоб 

гарантувати, що вони досягають встановлених для них цілей і відповідають 

потребам здобувачів вищої освіти та суспільства.  

Регулярний моніторинг, перегляд і оновлення освітніх програм  

включають оцінювання: змісту програми у світлі останніх досліджень у даній 

галузі знань, гарантуючи, що програма відповідає вимогам Стандарту вищої 

освіти; потребам суспільства та ринку праці, що змінюються; навчального 

навантаження здобувачів вищої освіти, їх досягнень і завершення освітньої 

програми; ефективності процедур оцінювання; очікувань, потреб і 

задоволення здобувачів вищої освіти стосовно програми; навчального 

середовища і послуг з підтримки здобувачів, а також їх відповідність меті 

програми. 

Програми регулярно переглядають і оновлюють, залучаючи до цього 

процесу здобувачів вищої освіти та інших стейкхолдерів. Зібрана інформація 

аналізується і адаптується. Характеристики оновленої програми (проекти) 

публікують на офіційному сайті Академії: http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-

maup/sistema-yakosti/pereglyad-osvitnih-program.html.  

Освітні програми переглядаються по мірі необхідності (в результаті 

аналізу ринку праці, рекомендацій роботодавців, результатів опитувань 

студентів тощо). 

Оновленням змісту освітньої програми займаються провідні фахівці, які 

входять до науково-методичної ради спеціальності. При коригуванні освітньої 

програми в обов’язковому порядку враховуються зауваження, висловленні 

науково-педагогічним складом, здобувачами, а також зміни нормативної бази 

від МОН України.  

Ключовими показниками для контролю якості реалізації освітньої 

програми є «Рекомендації щодо застосування Критеріїв оцінювання якості 

освітньої програми», розроблені Національним агентством із забезпечення 

https://drive.google.com/file/d/1_-vhNhXtjgJ2khQxpSUXkhO2Dx5fpiSq/view
https://drive.google.com/file/d/1V7lqVYJs8_Bl44CHP-drgKGUsabotIux/view
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/sistema-yakosti/pereglyad-osvitnih-program.html
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/sistema-yakosti/pereglyad-osvitnih-program.html
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9E%D0%9F.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9E%D0%9F.pdf


якості вищої освіти (НАЗЯВО): https://naqa.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0
%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%
8F-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2-
%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9E%D0%9F.pdf. 

А саме:  

Критерій 1 – проектування та цілі ОП 

Критерій 2 – структура та зміст освітньої програми 

Критерій 3 – доступ до освітньої програми та визнання результатів 

навчання 

Критерій 4 – навчання і викладання за освітньою програмою 

Критерій 5 – контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та 

академічна доброчесність 

Критерій 6 – людські ресурси 

Критерій 7 – освітнє середовище та матеріальні ресурси 

Критерій 8 – внутрішнє забезпечення якості ОП 

Критерій 9 – прозорість та публічність. 

Здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду 

освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості наступним 

чином:  

- періодично організовуються студентські опитування (не менше ніж 

один раз на семестр) з метою встановлення актуальності вивчення курсів 

дисциплін, повноти їх розкриття, цілісністю та широкоформатністю 

викладання навчального матеріалу, оптимальних форм звіту за вивчений курс 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKnOImADRF8o-

WtUVnyq1GrHKF-cmFRXmolYNxZawcTKsJMA/viewform  

https://drive.google.com/file/d/1hUMqdQvGG4lyYy2eBYuIO3GKEaVY0ThB/v

iew?usp=sharing ).  

- до опрацювання матеріалів опитування залучається студентське 

самоврядування, представники якого мають повноваження оприлюднювати 

думку здобувачів, що не приймали участь в опитуванні 

(https://drive.google.com/file/d/1GsZXGf6pf-

mfvQgnbe50CZCDEbXU6E_d/view?usp=sharing ).  

- голова ради студентського самоврядування є постійним членом Вченої 

ради інституту та присутній на засіданнях науково-методичних комісій та 

методичної ради інституту, де має можливість оприлюднювати точку зору 

здобувачів з будь-яких питань з організації освітнього процесу 

(https://drive.google.com/file/d/1voCLHNxgV1Zn2ISmmx7RXJTJqCsurL-

B/view?usp=sharing, 

https://drive.google.com/file/d/1dOXUQ35paFtNewUNNeUwJ8c3q8zef5_v/view?

usp=sharing ). 

Студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього 

забезпечення якості освітньої програми завдяки участі у моніторингової 

https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9E%D0%9F.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9E%D0%9F.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9E%D0%9F.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9E%D0%9F.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9E%D0%9F.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9E%D0%9F.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9E%D0%9F.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKnOImADRF8o-WtUVnyq1GrHKF-cmFRXmolYNxZawcTKsJMA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKnOImADRF8o-WtUVnyq1GrHKF-cmFRXmolYNxZawcTKsJMA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1hUMqdQvGG4lyYy2eBYuIO3GKEaVY0ThB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hUMqdQvGG4lyYy2eBYuIO3GKEaVY0ThB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GsZXGf6pf-mfvQgnbe50CZCDEbXU6E_d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GsZXGf6pf-mfvQgnbe50CZCDEbXU6E_d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1voCLHNxgV1Zn2ISmmx7RXJTJqCsurL-B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1voCLHNxgV1Zn2ISmmx7RXJTJqCsurL-B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dOXUQ35paFtNewUNNeUwJ8c3q8zef5_v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dOXUQ35paFtNewUNNeUwJ8c3q8zef5_v/view?usp=sharing


комісії якості методичної ради інституту та опосередковано – через 

мотивування здобувачів вищої освіти до участі в опитуванні. 
Роботодавці безпосередньо або через свої об’єднання залучені до 

процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур 

забезпечення її якості наступним чином: 
- фахівці-практики запрошуються до співпраці гарантом освітньої 

програми та долучаються до перегляду освітньої програми 
(https://drive.google.com/file/d/1Il-

OMcvU75smKRIMAhlx5HJWriZqGqIo/view?usp=sharing ); 
- під час практики проводиться опитування фахівців-практиків щодо 

змісту освітньої програми 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfotuWjZ6jhoCLU_geVcLhazG0mq

ayOc9KTrMOyeEAlUHRWpA/viewform  
https://drive.google.com/file/d/1lPc-

WuVEoZ1y1WU3SaP_ZD9mhKA_wZFa/view?usp=sharing ); 
- провідні фахівці в галузі ІТ періодично запрошуються на засідання 

методичної ради інституту, де проходять обговорення та коригування 
освітньої програми 
(https://drive.google.com/file/d/1dOXUQ35paFtNewUNNeUwJ8c3q8zef5_v/view

?usp=sharing); 
- провідні лектори-практики залучаються для розробки робочих програм 

(силабусів) та написання базових практичних курсів дисциплін. Їх експертна 
думка є важливою при визначенні мети та програмних результатів освітньої 

програми.  

Зауваження та пропозиції з акредитацій освітніх програм вивчаються 

Навчально-методичним інститутом МАУП: http://maup.com.ua/ua/navchannya-

u-maup/centri-ta-kursi/navchalno-metodichnij-institut-maup.html і враховуються 

під час удосконалення якості вищої освіти в Академії шляхом залучення до 

широкого обговорення всієї академічної спільноти (проводяться робочі 

наради, методичні семінари, вивчається громадська думка). За результатами 

такого обговорення вносяться зміни до нормативних документів МАУП, 

розробляються Положення, які регламентують порядок і процедури 

організації освітнього процесу в Академії.  

Академія гарантує безперервний процес внутрішнього забезпечення 

якості освітньої програми та її вдосконалення із залученням усіх учасників 

академічної спільноти освітнього процесу відповідно до Статуту Академії.  

Процедури внутрішнього забезпечення якості ОП реалізуються 

підтриманням сукупності цінностей, принципів, норм, правил поведінки, які 

становлять культуру якості освіти, через академічну автономію, довіру, 

прозорість, партнерство, об’єктивність, субсидіарність, академічну 

доброчесність, академічну свободу, комунікації, колегіальну відповідальність, 

запобігання корупції.  

Учасники академічної спільноти Академії залучаються до процесів 

забезпечення якості освітньої програми через культурний вимір – спільних 

цінностей, переконань, очікувань, зобов’язань у відношенні до якості, 

https://drive.google.com/file/d/1Il-OMcvU75smKRIMAhlx5HJWriZqGqIo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Il-OMcvU75smKRIMAhlx5HJWriZqGqIo/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfotuWjZ6jhoCLU_geVcLhazG0mqayOc9KTrMOyeEAlUHRWpA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfotuWjZ6jhoCLU_geVcLhazG0mqayOc9KTrMOyeEAlUHRWpA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1lPc-WuVEoZ1y1WU3SaP_ZD9mhKA_wZFa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lPc-WuVEoZ1y1WU3SaP_ZD9mhKA_wZFa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dOXUQ35paFtNewUNNeUwJ8c3q8zef5_v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dOXUQ35paFtNewUNNeUwJ8c3q8zef5_v/view?usp=sharing
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/centri-ta-kursi/navchalno-metodichnij-institut-maup.html
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/centri-ta-kursi/navchalno-metodichnij-institut-maup.html


структурний вимір – підрозділи, відповідальні за забезпечення якості, 

політику, стратегію забезпечення якості освіти, інструменти, процедури та 

механізми.  

Політика Академії базується на принципі, що внутрішнє забезпечення 

якості освітніх програм безпосередньо стосується кожної складової освітнього 

процесу, проте основне − це навчання та викладання. 

Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти в Академії діє на 

трьох рівнях: 

- на рівні Академії; 

- на рівні інститутів/факультетів; 

- на рівні кафедр. 

Безпосередньо відповідає за забезпечення моніторингу та роботи 

внутрішньої системи якості освіти в Академії Навчально-методичний інститут 

МАУП, який взаємодіє із такими структурами: 

- дирекціями, адміністраціями навчально-наукових інститутів, 

деканатами факультетів, кафедрами Академії з питань організації освітньої 

діяльності, моніторингу якості вищої освіти;  

- Управлінням організації освітнього процесу щодо: отримання 

інформації про чисельність випускників Академії за спеціальностями; з питань 

моніторингу функціонування інформаційних систем управління освітнім 

процесом в Академії, в тому числі отримання: інформації для визначення 

якісних та абсолютних показників успішності знань здобувачів вищої освіти; 

інформації про рейтинг знань здобувачів вищої освіти за результатами 

екзаменаційно-залікової сесії, навчального року;  

- Центром організації наукової роботи та новацій в освітньому процесі з 

питань організації та проведення науково-дослідних робіт у сфері вищої 

освіти: http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/naukova-robota.html;   

- факультетами дистанційної освіти з питань організації та нормативного 

забезпечення освітнього процесу на дистанційній формі навчання, 

використання дистанційних технологій в освітньому процесі, розробки та 

атестації дистанційних курсів навчальних дисциплін, проведення 

ректорського контролю знань здобувачів вищої освіти засобами систем 

управління навчальним контентом; 

- Департаментом ліцензування та акредитації з питань внесення до 

ЄДЕБО документів щодо забезпечення здійснення електронного ліцензування 

(структура Академії, матеріально-технічне забезпечення, кадрове 

забезпечення, ліцензії, сертифікати про акредитацію і т.п.).  

- Департаментом забезпечення роботи приймальної комісії та 

оформлення документів про освіту: з питань обміну інформацією між 

інформаційною системою управління освітнім процесом та ЄДЕБО; з питань 

зарахування, відрахування студентів, допусків, виготовлення дублікатів 

додатків до дипломів, видачі документів про вищу освіту; з питань 

своєчасного внесення інформації про рух контингенту студентів, формування 

замовлень на видачу студентських квитків та документів про освіту 

державного зразка; з питань розширення функціональних можливостей та 

http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/naukova-robota.html


вдосконалення роботи програмних модулів ЄДЕБО; отримання інформації про 

результати прийому на навчання до Академії.  

- Міжнародним відкритим університетом (Інститут міжнародної освіти) 

з питань реалізації міжнародного співробітництва у сфері забезпечення якості 

вищої освіти: http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/mizhnarodna-

osvita/mizhnarodnij-pidgotovchij-institut.html та 

http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/mizhnarodna-osvita/mizhnarodnij-

vidkritij-universitet1.html.  

- Центром організації практики, працевлаштування студентів та роботи 

з випускниками з питань залучення підприємств і організацій різних галузей 

економіки, галузевих асоціацій тощо до організації та проведення ними 

аудиторних занять, всіх видів практики знань здобувачів вищої освіти, 

сприяння працевлаштуванню випускників, стажування і підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників тощо: 

http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/centri-ta-kursi/praktika-

pracevlashtuvannya-studentiv-ta-robota-z-vipusknikami.html.   

- Інститутом підготовки наукових кадрів та бізнес-освіти (Вища школа 

управління) щодо отримання інформації про підготовку науково-педагогічних 

кадрів: http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/programa-mba.html.   

- Департаментом кадрового забезпечення та економіки праці: з питань 

формування штатного розпису, матеріального стимулювання персоналу; 

отримання інформації про кадрове забезпечення освітнього процесу; надання 

висновків про відповідність кадрового забезпечення нормативним вимогам, 

інформації про ранжування навчально-наукових інститутів, факультетів за 

показниками кадрового забезпечення освітнього процесу; з питань 

оформлення наказів та передачі особових справ;  

- Міжнародним бібліотечно-інформаційним центром ім. Ярослава 

Мудрого з питань забезпечення навчально-методичною літературою: 

http://library.iapm.edu.ua/;   

- органами студентського самоврядування з питань організації й аналізу 

результатів студентського моніторингу освітнього процесу та реалізації 

пропозицій, сформованих за його результатами:http://maup.com.ua/ua/pro-

akademiyu/studenska-rada.html (Положення про студентське самоврядування 

МАУП: 

https://drive.google.com/file/d/1Bp8oZUmUhEffvT0vpsDYBuEVWpDrILrS/view  

Модель внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти розміщена 

на офіційному сайті Академії  http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-

maup/sistema-yakosti/struktura-sistemi.html  

У 2019 році освітня програма переглядалася у зв’язку із затвердженням 

та введенням в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 

р. № 962 Стандарту вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, 

галузь знань 12 Інформаційні технології, спеціальність 122 Комп’ютерні 

науки: українською мовою:http://itmaup.com.ua/wp-

content/uploads/2021/03/122-kompyuterni-nauki-bakalavr_ukr.pdf ; англійською 

http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/mizhnarodna-osvita/mizhnarodnij-pidgotovchij-institut.html
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/mizhnarodna-osvita/mizhnarodnij-pidgotovchij-institut.html
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/mizhnarodna-osvita/mizhnarodnij-vidkritij-universitet1.html
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/mizhnarodna-osvita/mizhnarodnij-vidkritij-universitet1.html
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/centri-ta-kursi/praktika-pracevlashtuvannya-studentiv-ta-robota-z-vipusknikami.html
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/centri-ta-kursi/praktika-pracevlashtuvannya-studentiv-ta-robota-z-vipusknikami.html
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/programa-mba.html
http://library.iapm.edu.ua/
http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/studenska-rada.html
http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/studenska-rada.html
https://drive.google.com/file/d/1Bp8oZUmUhEffvT0vpsDYBuEVWpDrILrS/view
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/sistema-yakosti/struktura-sistemi.html
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/sistema-yakosti/struktura-sistemi.html
http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/122-kompyuterni-nauki-bakalavr_ukr.pdf
http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/122-kompyuterni-nauki-bakalavr_ukr.pdf


мовою:http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/122-kompyuterni-nauki-

bakalavr_eng.pdf . 

Робоча група була створена у складі штатних співробітників МАУП 

(голова робочої групи: Чолишкіна О.Г. - кандидат технічних наук, доцент; 

доцент кафедри комп'ютерних інформаційних систем і технологій; члени 

робочої групи: Кавун С.В., завідувач кафедри комп'ютерних інформаційних 

систем і технологій, доктор технічних наук, професор; Рябий М.О. - доцент 

кафедри комп'ютерних інформаційних систем і технологій; кандидат 

технічних наук; Винник А.В. - здобувач вищої освіти. 

 

1.2. Вищий навчальний заклад забезпечує доступність усієї 
інформації щодо освітньої програми та важливих сторін пов’язаної з 
нею діяльності (викладацька та/або наукова та соціальна роль). 

Інформація про освітню програму знаходиться у відкритому доступі на 

сайті Академії українською мовою: http://itmaup.com.ua/wp-

content/uploads/2021/03/osvitno_profesiyna_programa_ukr.pdf  

англійською мовою: http://itmaup.com.ua/wp-

content/uploads/2021/03/osvitno_profesiyna_programa_en.pdf .  

Посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому 

на навчання та вимоги до вступників освітньої програми: 

http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/abiturientam2/pravila-prijomu.html  

На навчання на перший курс приймаються особи на основі повної 

загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання.  

Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який 

розраховується таким чином: зараховуються бали сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання з трьох конкурсних предметів: 1) українська мова, 2) 

математика, 3) історія України, іноземна мова, хімія, біологія, географія або 

фізика. Мінімальні значення кількості балів із вступних випробувань для 

вступу на основі повної загальної середньої освіти не можуть бути встановлені 

менше 100 балів для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" з всіх конкурсних 

предметів. 

Обсяг освітньої програми бакалавра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні 

науки» на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС. 

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого 

бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») Академія 

має право визнати та перезарахувати не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих 

в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра 

(молодшого спеціаліста) за спеціальностями в межах галузі 12 “Інфораційні 

технології”, і не більше 60 кредитів ЄКТС отриманих в межах попередньої 

освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) 

за іншими спеціальностями. 

Згідно «Положення про порядок переведення, відрахування та 

поновлення студентів вищих закладів освіти» 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96): студенту, поновленому в 

http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/122-kompyuterni-nauki-bakalavr_eng.pdf
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Академії або переведеному з іншого закладу освіти, перезараховуються 

результати раніше складених студентом заліків та екзаменів за умови 

ідентичної назви, обсягу навчальної дисципліни та форм підсумкового 

контролю. В інших випадках питання про перезарахування результатів заліків 

та екзаменів вирішується відповідними кафедрами за умови відповідності 

програмних вимог з цих дисциплін.   

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на 

основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста в межах галузі 12 “Інформаційні технології”, які були 

відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, 

мають право бути поновленими для продовження навчання для здобуття 

освітнього рівня бакалавр на основі повної загальної середньої освіти або 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або 

спорідненою в межах галузі знань спеціальністю в Академії або в іншому 

закладі вищої освіти. 

Інформація для абітурієнтів (вартість навчання, пільги, курси підготовки 

до ЗНО тощо) розміщена: http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-

maup/abiturientam2.html  

Результати навчання, кваліфікації, здобуті після закінчення навчання на 

освітній програмі, здатність випускників до працевлаштування розміщені в 

освітній програмі. 

Інформація про дні відкритих дверей та інші документи з метою 

інформування громадськості розміщено на головній сторінці сайту:  

http://maup.com.ua/  

http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/novini1/usi-novini1/onlajn-vstup-do-

akademii-zi-znizhkoyu-na-navchannya.html 

http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/novini1/usi-novini1/bezpechnij-den-

vidkritih-dverej-v-maup-vstupajte-onlajn-bez-zno-na-spilnu-z-evropejskim-

vuzom-programu-ta-otrimujte-znizhku-na-navchannya.html  

http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/novini1/usi-novini1/elektronnij-

kabinet-studenta-v-telegram.html   

В цілому в Академії на кафедрах ведеться активна робота у напрямку 

налагодження і підтримки тісних зв’язків із випускниками. Створено Базу 

даних випускників. Під час освітнього процесу створюються контактні групи 

у соціальних мережах, за допомогою мобільних пристроїв та електронних 

ресурсів, які сприяють швидкій комунікації та підтримці двосторонніх 

зв’язків, які збережуться навіть після випуску здобувачів Академії. 

Академія проходить первинну акредитацію освітньої програми, тому 

випускників цієї освітньої програми немає.  

 

1.3. Вищий навчальний заклад підтримує академічну 

доброчесність та запобігає всім типам неетичної поведінки. 
Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності 

зафіксовано у таких документах: 

http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/abiturientam2.html
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/abiturientam2.html
http://maup.com.ua/
http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/novini1/usi-novini1/onlajn-vstup-do-akademii-zi-znizhkoyu-na-navchannya.html
http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/novini1/usi-novini1/onlajn-vstup-do-akademii-zi-znizhkoyu-na-navchannya.html
http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/novini1/usi-novini1/bezpechnij-den-vidkritih-dverej-v-maup-vstupajte-onlajn-bez-zno-na-spilnu-z-evropejskim-vuzom-programu-ta-otrimujte-znizhku-na-navchannya.html
http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/novini1/usi-novini1/bezpechnij-den-vidkritih-dverej-v-maup-vstupajte-onlajn-bez-zno-na-spilnu-z-evropejskim-vuzom-programu-ta-otrimujte-znizhku-na-navchannya.html
http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/novini1/usi-novini1/bezpechnij-den-vidkritih-dverej-v-maup-vstupajte-onlajn-bez-zno-na-spilnu-z-evropejskim-vuzom-programu-ta-otrimujte-znizhku-na-navchannya.html
http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/novini1/usi-novini1/elektronnij-kabinet-studenta-v-telegram.html
http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/novini1/usi-novini1/elektronnij-kabinet-studenta-v-telegram.html


- «Кодексі академічної доброчесності педагогічних, науково-

педагогічних, наукових працівників та здобувачів вищої освіти». 

https://drive.google.com/file/d/1r74_4CHxDx1bpAvw8X4AvaqLSGWbyaYd/vie

w;  

- «Положенні про запобігання та виявлення плагіату»: 

https://drive.google.com/file/d/1Mj5N2nBwssIworXaa6bx5sO6fjcuH8nJ/view;  

- «Положенні про перевірку академічних текстів на плагіат»: 

https://drive.google.com/file/d/1fjNHCCLkQlfXRn9KD9twEmiRxNC07ZEv/view 

Як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності на 

освітній програмі використовуються: 

- чітке інформування здобувачів вищої освіти щодо неприпустимості 

плагіату; 

- система перевірки всіх навчально-методичних та наукових робіт (у т.ч. 

дисертаційних робіт) науково-педагогічних працівників, докторантів, 

аспірантів та здобувачів вищої освіти на наявність плагіату, а саме: Unichek. 

З цією метою в інституті з кожної спеціальності призначено 

відповідального за перевірку робіт на антиплагіат. Функція контролю та 

технічної допомоги над відповідальними по інститутам покладена на 

Навчально-методичний інститут. 

Академічна доброчесність як позитивна практика популяризується в 

Академії через постійну роз’яснювальну роботу комісії з моніторингу якості 

освіти; вивчення кращих практик інших закладів вищої освіти тощо. 

Матеріали самостійних, контрольних, курсових, дипломних робіт 

обговорюються на засіданнях кафедри для запобігання дублювання їх назв та 

визначення їх відповідності напрямку наукових досліджень кафедри. 

У відповідності до «Кодексу академічної доброчесності педагогічних, 

науково-педагогічних, наукових працівників та здобувачів вищої освіти» 

(https://drive.google.com/file/d/1r74_4CHxDx1bpAvw8X4AvaqLSGWbyaYd/vie

w) за порушення академічної доброчесності педагогічними, науково-

педагогічними та науковими працівниками Академії комісія моніторингу 

якості може клопотати перед адміністрацією: відмова у присудженні 

наукового ступеня та присвоєння вченого звання; звільнення з Академії. 

Відповідних ситуацій порушення академічної доброчесності з боку здобувачів 

вищої освіти освітньої програми, що акредитується, не зафіксовано. 

В Академії на постійній основі діє посада студентського омбудсмена 

http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/studenska-rada/upovnovazheni-prav-

studentiv.html, який представляє студентів перед адміністрацією при 

врегулюванні конфліктних ситуацій: 

http://maup.com.ua/assets/files/studrada/polozhennya-pro-buling-2020.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1KmO33YREo-rezNisoG11DAkJ8vje0A6L/view  

В Академії і в інституті є встановлені у відкритих місцях «скриньки 

довіри» з запитаннями до ректора Академії та директора інституту, в які 

студенти (навіть анонімно) можуть залишити запитання або скарги до 

адміністрації. Такий механізм взаємодії між здобувачами та керівництвом 

існує в Академії більше 20 років і довів свою ефективність можливістю 

https://drive.google.com/file/d/1r74_4CHxDx1bpAvw8X4AvaqLSGWbyaYd/view
https://drive.google.com/file/d/1r74_4CHxDx1bpAvw8X4AvaqLSGWbyaYd/view
https://drive.google.com/file/d/1Mj5N2nBwssIworXaa6bx5sO6fjcuH8nJ/view
https://drive.google.com/file/d/1fjNHCCLkQlfXRn9KD9twEmiRxNC07ZEv/view
https://drive.google.com/file/d/1r74_4CHxDx1bpAvw8X4AvaqLSGWbyaYd/view
https://drive.google.com/file/d/1r74_4CHxDx1bpAvw8X4AvaqLSGWbyaYd/view
http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/studenska-rada/upovnovazheni-prav-studentiv.html
http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/studenska-rada/upovnovazheni-prav-studentiv.html
http://maup.com.ua/assets/files/studrada/polozhennya-pro-buling-2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1KmO33YREo-rezNisoG11DAkJ8vje0A6L/view


оперативно реагувати на конфліктні ситуації, пов’язані випадками 

сексуальних домагань, дискримінацією та корупцією.  

Разом з цим в «Положенні про організацію освітнього процесу в ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» чітко визначаються вимоги до науково-педагогічних 

працівників, а саме, дотримання норм педагогічної етики, академічної 

доброчесності, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в Академії, 

прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі патріотизму і поваги 

до Конституції України та державних символів України, дотримання статуту 

Академії, законів України, інших нормативно-правових актів МОН України, а 

також готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, 

гендерної рівності, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, 

релігійними групами.  

Під час реалізації освітньої програми випадків подібних конфліктних 

ситуацій не було. 

У випадках конфліктної ситуації під час проведення контрольних 

заходів (здачі заліків, іспитів) за мотивованою заявою здобувача вищої освіти 

чи  науково-педагогічного працівника директором інституту/деканом 

створюється комісія для  приймання екзамену (заліку), до якої входять 

завідувач  кафедри, викладачі  відповідної  кафедри, представники деканату та 

студентської ради. 

За наявності поважних причин (хвороба, сімейні обставини та ін.), що 

документально  підтверджені, окремим здобувачам вищої освіти директор 

інституту/декан може встановлювати індивідуальний графік складання 

екзаменів (заліків) або ліквідації  академічної  заборгованості тривалістю не 

більше місяця з початку наступного навчального семестру. Якщо цей термін є 

недостатнім для виконання індивідуального графіка, розглядається питання 

про надання здобувачу  вищої  освіти академічної  відпустки  або повторного 

курсу навчання. 

Під час навчання студентів за освітньою програмою Комп’ютерні науки 

конфліктних ситуацій, пов’язаних з необ’єктивністю екзаменатора, не 

виникало. 

Під час конкурсного добору викладачів освітньої програми 

забезпечується необхідний рівень їх професіоналізму.  

При первинному проходженні конкурсу викладач дає пробну пару в 

присутності представника методичної ради інституту. Крім формальних 

вимог, для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента кафедра може 

запропонувати йому провести відкрите лекційне, практичне, лабораторне або 

семінарське заняття. При подальшому проходженні конкурсу враховуються 

результати опитування здобувачів вищої освіти, участь викладача у процесах 

забезпечення якості вищої освіти. Наприкінці кожного навчального року 

визначається рейтинг науково-педагогічних працівників відповідно до 

«Положення про рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр, 

інститутів». 

(https://drive.google.com/file/d/1ZBgM4SUu5UlZ2HTpdm84TMLJ5LOORPlC/vi

ew та 

https://drive.google.com/file/d/1ZBgM4SUu5UlZ2HTpdm84TMLJ5LOORPlC/view
https://drive.google.com/file/d/1ZBgM4SUu5UlZ2HTpdm84TMLJ5LOORPlC/view


https://drive.google.com/file/d/1PS628OSSk_VOLri9_MZhykVVZxmJgX_U/vie

w).   
Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності. 

Академія безкоштовно друкує науково-практичні результати досліджень у 
вигляді статей в збірниках, які видаються в закладі вищої освіти та тез 
конференцій, що проводяться на базі Академії. Науково-педагогічним 
працівникам оплачуються видання публікацій в збірниках, які входять до 
наукометричних баз. Викладачам, які очолюють внутрішні рейтингові списки 
в Академії та інституті, керівництво закладу вищої освіти преміює 
матеріально, подає списки викладачів в МОН для відзначення. 

 

Область оцінювання II: Результати навчання (ESG1.2., ESG 1.9.) 

2.1. Результати навчання за освітньою програмою є чіткими та 

прозорими і відповідають місії та стратегічним цілям вищого 

навчального закладу. 

Метою освітньої програми Комп’ютерні науки є підготовка фахівців-

професіоналів нового покоління з ґрунтовними математичними знаннями та 

навичками у сферах інтелектуального аналізу даних, управління ІТ-

проєктами, систем штучного інтелекту, системного аналізу, паралельних 

обчислень, робототехніці та адміністрування комп’ютерних систем, здатних 

формулювати, аналізувати та ефективно виконувати практичні завдання 

відповідного фахового рівня й реалізовувати конкурентноспроможні стратегії 

ІТ-компаній на вітчизняному, європейському та світовому ринках послуг і 

праці. 
Освітня програма спрямована на 

 - підготовку фахівців, здатних проводити теоретичні та 

експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук та 

інфокомунікаційних технологій, застосовувати математичні методи й 

алгоритмічні принципи в моделюванні, проєктуванні, розробці та супроводі 

інформаційних технологій, розробку, впровадження і супровід 

інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, 

природничих і соціально- економічних систем; 

- освоєння компетенцій в області комп’ютерних наук, визначених 

стандартом вищої освіти шляхом здобуття практичного досвіду 

дослідницької діяльності при розробці нових інформаційних технологій; 

- формування у здобувачів ОП Soft Skills, шляхом заохочення до всебічного 

використання індивідуальної освітньої траєкторії та популяризації 

активності у житті органів студентського самоврядування, наукових, 

творчих та спортивних колективах, що існують при Академії. 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів розроблена для 

студентів, які прагнуть стати висококваліфікаційними фахівцями у сфері 

комп’ютерних наук, забезпечує здобуття поглиблених теоретичних та 

практичних знань, необхідних для виконання складних спеціалізованих 

завдань та вирішення практичних проблем  у галузі інформаційних 

технологій, комп'ютерного моделювання та комп'ютерної графіки, 

https://drive.google.com/file/d/1PS628OSSk_VOLri9_MZhykVVZxmJgX_U/view
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розподілених інформаційних систем та сучасних інформаційно- 

комунікаційних технологій. 

Програма ґрунтується на загальновідомих положеннях та результатах 

сучасних наукових досліджень у галузі комп’ютерних наук із урахуванням 

актуального стану ІТ- сфери та орієнтує на спеціалізації, у межах яких 

можлива професійна кар’єра майбутніх фахівців. 

Програму розроблено задля формування фахівця, здатного виконувати 

складні завдання, пов’язані з моделюванням, проєктуванням, розробкою, 

управлінням та супроводом інформаційних систем і технологій, а також 

інтелектуальних систем аналізу та обробки даних в організаційних та 

технічних системах на практичному рівні професійної діяльності. 

Основною перевагою програми є формування максимально широкого 

професійно-технічного світогляду майбутнього фахівця в галузі 

комп’ютерних наук та 

орієнтація на потреби роботодавців ІТ-галузі та сфери телекомунікацій і 

систем зв’язку. 

Сприяння всебічному розвитку людини як особистості та найвищої 

цінності суспільства; збагачення інтелектуального, творчого, культурного 

потенціалу України; забезпечення умов для оволодіння системою знань; 

задоволення потреб суспільства і держави у вихованні та розвитку 

обдарованих, талановитих і здібних громадян; підвищення освітнього рівня 

населення; забезпечення підприємств, установ, організацій кваліфікованими 

фахівцями; розробка і впровадження на госпрозрахунковій основі 

обґрунтованих рекомендацій щодо ефективного управління людськими 

ресурсами та бізнесом; підготовка кадрового потенціалу управління і 

підприємництва відповідає п.2.1 Статуту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

https://drive.google.com/file/d/1UOq8NyRCtkPTo4wazOLHy4lq50WphtQ_/view 

Місією Академії є «Разом до вершин професійної досконалості й 

життєвого успіху кожного заради процвітання України» шляхом підготовки 

визнаних в Україні та за її межами фахівців-професіоналів нового покоління – 

лідерів у сфері економіки, фінансів, менеджменту, права, міжнародних 

відносин, суспільних комунікаціях та регіональних студіях, туризму, 

психології, соціальної роботи, іноземної філології, медицини, інформаційних 

технологій та реклами. Стратегія розвитку Академії розміщена на офіційному 

сайті (http://maup.com.ua/assets/files/publ-adm/strategiya-rozvitku-maup.pdf) та 

передбачає забезпечення високої якості освіти, здобуття нових 

компетентностей та їх передача студентам; динамічний розвиток досліджень 

та інновацій тощо. 

Підтвердженням цілей та результатів навчання освітньої програми 

Комп’ютерні науки при підготовці кваліфікованих та конкурентоспроможних 

фахівців є силабуси навчальних дисциплін: http://itmaup.com.ua/silabusi/  

Особливості розвитку спеціальності й ринку праці додатково уточнено 

при укладанні програм практики: http://itmaup.com.ua/?page_id=1099 . 

https://drive.google.com/file/d/1UOq8NyRCtkPTo4wazOLHy4lq50WphtQ_/view
http://maup.com.ua/assets/files/publ-adm/strategiya-rozvitku-maup.pdf
http://itmaup.com.ua/silabusi/
http://itmaup.com.ua/?page_id=1099
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2.2. Результати навчання на рівні освітньої програми відповідають 

рівню Рамки кваліфікацій Хорватії та ЄРК, на якому пропонується 

програма. 

Освітня програма Комп’ютерні науки відповідає Стандарту вищої освіти 

України для першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Інформаційні 

технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», затвердженого наказом 

МОН України № 962 від 10.07.2019 р. та вимогам Національної рамки 

кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного (бакалаврського) рівня: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12 : 

бакалавр  відповідає 6 рівню Національної рамки кваліфікацій та першому 

циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти; 

Знання: концептуальні наукові та практичні знання, критичне 

осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності 

та/або навчання. 

Уміння: поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, 

майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання 

складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної 

діяльності або навчання. 

Комунікація: донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, 

проблем, рішень, власного досвіду та аргументації збір, інтерпретація та 

застосування даних спілкування з професійних питань, у тому числі 

іноземною мовою, усно та письмово. 

Відповідальність і автономія: управління складною технічною або 

професійною діяльністю чи проектами, спроможність нести відповідальність 

за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або 

навчальних контекстах, формування суджень, що враховують соціальні, 

наукові та етичні аспекти, організація та керівництво професійним розвитком 

осіб та груп, здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії. 
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2.3. Результати навчання на рівні освітньої програми відповідають 

компетенціям, які студент має здобути, закінчивши навчання за 

програмою. 

Конкретизація змісту програмних результатів навчання є наслідком 

співпраці з роботодавцями: Патлатюк Д.М., Ільїн Є.В., Сорокопуд В.І., Павлюс 

Р.П., Степаненко С.В., Ісаєв І.А., Кравчинська Ю.С. під час обговорення й 

затвердження змісту ОП (протокол №8 від 

18.02.20:https://drive.google.com/file/d/1Il-

OMcvU75smKRIMAhlx5HJWriZqGqIo/view?usp=sharing ). Консультації щодо 

змісту переддипломної і виробничої практик та укладення її програми 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12
https://drive.google.com/file/d/1Il-OMcvU75smKRIMAhlx5HJWriZqGqIo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Il-OMcvU75smKRIMAhlx5HJWriZqGqIo/view?usp=sharing


надавали Патлатюк Д.М., Сорокопуд В.І.. За результатами аналізу реалізації 

ОП (протокол №8 від 18.02.20:https://drive.google.com/file/d/1Il-

OMcvU75smKRIMAhlx5HJWriZqGqIo/view?usp=sharing ) роботодавці були 

залучені до проведення практичних занять з ОК «Об’єктно-орієнтоване 

програмування», «Комп’ютерні мережі», «Управління ІТ проектами», 

«Методи та системи штучного інтелекту». Враховано також рекомендацію 

роботодавця Кравчинської Ю.С. щодо детальнішого вивчення в ОК 

«Комп’ютерні мережі» конфігурування та програмування бездротових 

датчиків для “розумних” приладів. Наповненість курсів – результат співпраці 

роботодавців з методичною комісією кафедри комп’ютерних інформаційних 

систем та технологій. Започатковано проведення майстер-класів, науково-

практичних семінарів  та хакатонів з провідними фахівцями організацій-

партнерів. А саме: майстер-класи з 3D моделювання складних об’єктів 

засобами Maya Autodesk (організатор Ільїн Є.В.), хакатони з програмування за 

завданнями ІТ-компаній німеччини (керівник Степаненко С.В.), науково-

практичні семінари за участю фахівців-практиків (Патлатюк Д.М., Сорокопуд 

В.І.).  

Крім обговорення при зустрічах і на засіданнях Ради, думка 

роботодавців фіксується через опитування. (http://itmaup.com.ua/wp-

content/uploads/2021/03/rezultati_opituvannja_kerivnekiv.pdf ).  

Цілі та програмні результати навчання відображають тенденції розвитку 
спеціальності та ринку праці наступним чином: цілями та програмними 
результатами передбачено надання студентам знань та вмінь у сфері 
комп’ютерних наук - вивчення новітніх концепцій, моделей і методів теорії 
алгоритмів, основних парадигм проєктування й розробки програмних 
продуктів, web-технологій та web-дизайну, штучного інтелекту, технологій 
паралельних і розподілених обчислень, програмних методів захисту 
інформації, напрями розвитку ОП і спеціальності спрямовані на зближення з 
пріоритетами і потребами сучасного ринку праці у галузі ІТ, у рамках яких 
можлива подальша професійна та наукова кар’єра на другому (освітньо-
професійному) рівні вищої освіти – магістр, в галузі знань, що узгоджується з 
отриманим дипломом; працевлаштування студентів може відбуватися на такі 
посади: адміністратор бази даних, адміністратор даних, адміністратор 
доступу, адміністратор системи, інженер з програмного забезпечення 
комп'ютерів, інженер-програміст, програміст (база даних), програміст 
прикладний, інженер із застосування комп'ютерів, фахівець з інформаційних 
технологій, фахівець з розроблення комп'ютерних програм.  

Основними джерелами інформації є портали вакансій, а також 
аналітичні компанії, які здійснюють моніторинг і аналіз ринку праці  
(https://jobs.ua/, https://rabota.ua/; https://www.work.ua/;  
https://jobs.theguardian.com/ ).   

Зовнішні рецензенти ОПП:  

https://drive.google.com/file/d/1Il-OMcvU75smKRIMAhlx5HJWriZqGqIo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Il-OMcvU75smKRIMAhlx5HJWriZqGqIo/view?usp=sharing
http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/rezultati_opituvannja_kerivnekiv.pdf
http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/rezultati_opituvannja_kerivnekiv.pdf
https://jobs.ua/
https://rabota.ua/
https://www.work.ua/
https://jobs.theguardian.com/


1. Кучук Георгій Анатолійович – доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри електронних обчислювальних машин ХНУРЕ; 

2. Байбуз Олег Григорович - доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри математичного забезпечення ЕОМ; 

3. Сорокопуд Владислав Ігоревич – технічний директор IT-компанії ТОВ 

«ОМЕГА ДЕВЕЛОПМЕНТ». 

(рецензії додаються). 

Результати навчання відповідають професійним вимогам та визнаним на 

міжнародному рівні професійним стандартам і гарантують, що програма є 

актуальною: програма враховує перспективні напрямки розробок штучного 

інтелекту, забезпечує глибокі знання щодо сучасних моделей, методів, 

алгоритмів інтелектуального аналізу даних та технологій Big Data, передбачає 

вивчення сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій. 

Програма розроблена з урахуванням загальноєвропейских вимог до 

студентоцентрованого навчання, міжнародних зразків та директив European 

Standards und Guidelines der ENQA, враховуються рекомендації міжнародної 

асоціації обчислювальної техніки (Association for Computing Machinery, 

Curricula Recommendations: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree 

Programs in Computer Science, Curriculum Guidelines for Undergraduate Programs 

in Computer Science). Кваліфікація, здобута в результаті освоєння програми, 

чітко відповідає бакалаврському рівню Національної рамки кваліфікацій у 

вищій освіті й системі кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти. 

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання 

освітньої програми не було потреби враховувати регіональний контекст, 

оскільки підготовка фахівців відбувається для всієї України. 
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2.4. Результати навчання за курсом відповідають результатам 

навчання за освітньою програмою 

Зміст освітньої програми відповідає предметній області спеціальності 

122 Комп’ютерні науки. Нормативні дисципліни циклів загальної, професійної 

і практичної підготовки забезпечують розвиток та формування загальних і 

фахових компетентностей та програмних результатів навчання. Структурно-

логічна схема освітньої програми ілюструє композицію освітніх компонентів 

відповідно до семестрів навчання. Цикл загальної підготовки складає 64 

кредити ЄКТС (52 кредитів ЄКТС – нормативні дисципліни та 12 кредитів 

ЄКТС – дисципліни вибіркового блоку), цикл професійної та практичної 

підготовки – 158 кредитів ЄКТС (110 кредитів ЄКТС – нормативні 

дисципліни, 48 кредитів ЄКТС – дисципліни вибіркового блоку та практика – 

12 кредитів ЄКТС). Так як Стандартом вищої освіти України для першого 



бакалаврського рівня за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» об’єктом 

вивчення визначено вивчення новітніх концепцій, моделей і методів теорії 

алгоритмів, основних парадигм проєктування й розробки програмних 

продуктів, web-технологій та web-дизайну, штучного інтелекту, технологій 

паралельних і розподілених обчислень, програмних методів захисту 

інформації, то в якості забезпечення предметної області викладаються 

наступні нормативні дисципліни: ОК19, ОК20, ОК21, ОК22, ОК23, ОК24, 

ОК25, ОК26, ОК27, ОК28, ОК29, ОК30, ОК31, ОК32, ОК33, ОК34, ОК35, 

ОК36, які доповнюються вибірковими: ВК9, ВК10, ВК11, ВК12, ВК13, ВК14, 

ВК15, ВК16, ВК17, ВК18, ВК20, ВК21, ВК22, ВК23, ВК24, ВК25, ВК26, ВК27, 

ВК28, ВК29, ВК31, . З метою опанування науково-дослідної діяльності 

викладаються дисципліни: ОК5, ОК12, ОК15, ОК19, ОК25, ОК26, ОК32, 

ОК33. Цілями навчання визначено: підготовка фахівців, здатних проводити 

теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук та 

інфокомунікаційних технологій, застосовувати математичні методи й 

алгоритмічні принципи в моделюванні, проєктуванні, розробці та супроводі 

інформаційних технологій, розробку, впровадження і супровід 

інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, 

природничих і соціально- економічних систем; освоєння компетенцій в 

області комп’ютерних наук, визначених стандартом вищої освіти шляхом 

здобуття практичного досвіду дослідницької діяльності при розробці нових 

інформаційних технологій; формування у здобувачів ОП Soft Skills, шляхом 

заохочення до всебічного використання індивідуальної освітньої траєкторії та 

популяризації активності у житті органів студентського самоврядування, 

наукових, творчих та спортивних колективах, що існують при Академії 
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Область оцінювання III: Навчальна програма (ESG 1.2., ESG 1.7., 

ESG 1.9.) 

3.1. Було надано обґрунтування навчальної програми з точки зору 

соціальних та економічних потреб, що також відображено у квоті на 

зарахування. 
Ліцензійний обсяг здобувачів вищої освіти. які можуть бути зараховані 

на дану освітню програму становить 75 осіб. 

На основі аналізу українського та европейського ринку праці було 

побудовано гістограму, на якій відображено значенння кількості вакансій на 

сайтах https://rabota.ua/; https://www.work.ua/ ,  https://jobs.theguardian.com/ . 

https://rabota.ua/
https://rabota.ua/
https://www.work.ua/
https://jobs.theguardian.com/


 
 

З гістограми видно, що найбільшим попитом  на українському ринку 

праці користується посада “Інженер-програміст”, “Веб-розробник”, 

“Адміністратор доступу” та “Програміст бази даних”; на європейському ринку 

праці це - “Прикладний програміст”, “Фахівець з інформаційних технологій”, 

“Адміністратор системи”.  

 

В Академії функціонує Центр організації практики, працевлаштування 

студентів та роботи з випускниками: http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-

maup/centri-ta-kursi/praktika-pracevlashtuvannya-studentiv-ta-robota-z-

vipusknikami.html  

Основною метою діяльності Центру є створення сприятливих умов для 

подальшого розвитку взаємного співробітництва між Академією, 

випускниками та студентами, вирішення проблем працевлаштування 

випускників та студентів МАУП, проходження переддипломної, виробничої 

та навчальної практики у провідних установах Києва. 

У Центрі проводяться відповідні консультації абітурієнтів, студентів 

і випускників Академії з питань працевлаштування та проходження практики. 

Завдяки базі даних студентів та випускників МАУП, у Центрі проводиться 

пошук та підбір кандидатів серед студентів і випускників Академії для 

своєчасного заміщення вакантних посад в Академії, також забезпечується 

постійна співпраця з організаціями та установами з метою відкриття нових 

робочих місць для випускників МАУП та організації проведення практики 

студентів Академії. 

Центр на регулярній основі забезпечує і контролює проходження 

практики студентами, займається оформленням документів після закінчення 

практики, необхідних для нарахування заробітної плати керівникам практики 

від підприємства. 

http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/centri-ta-kursi/praktika-pracevlashtuvannya-studentiv-ta-robota-z-vipusknikami.html
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/centri-ta-kursi/praktika-pracevlashtuvannya-studentiv-ta-robota-z-vipusknikami.html
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/centri-ta-kursi/praktika-pracevlashtuvannya-studentiv-ta-robota-z-vipusknikami.html


Також працівники Центру налагоджують, встановлюють 

та підтримують контакти з потенційними роботодавцями з метою подальшого 

працевлаштування студентів і випускників Академії, підтримують 

та поповнюють базу даних переліку місць проходження виробничої практики 

на підприємствах, очолюваних випускниками МАУП. 

У Центрі проводять активну роботу по залученню випускників 

до продовження навчання в аспірантурі та докторантурі Академії та до участі 

в загально академічних заходах, проведеннях семінарів, конференцій, круглих 

столів, лекцій з метою підвищення загальноосвітнього рівня. 

Центр має власну WEB-сторінку в Інтернеті з метою постійного 

та своєчасного інформування випускників МАУП та забезпечує випускників 

Академії дисконтними картками. 

Отримання диплому з вищої освіти — це лише перший крок на шляху 

до професійної кар’єри. Пошук місця праці яке б задовольнило випускника 

не є таким легким, також очікування працедавців є різні. Місцем, 

де перетинаються інтереси випускників, які шукають роботу, та працедавців, 

які шукають працівників, є Центр організації практики, працевлаштування 

студентів та роботи з випускниками. 

Проведення Центром Ярмарку вакансій в МАУП займає важливе місце 

в працевлаштуванні студентів та випускників, оскільки там вони можуть 

ознайомитися з організаціями, які приймають участь в ярмарку, переглянути 

представлені вакансії, підібрати вакансію відповідно до своєї спеціальності. 

Також студенти та випускники можуть залишити своє резюме, заповнити 

анкети для подальшої співпраці з організаціями. 

Центр покликаний дати відповідь на існуючу проблему 

працевлаштування випускників МАУП, молодих кваліфікованих фахівців, 

здатних плідно працювати в сучасних умовах, задовольняти потреби 

новостворених структур у громадському, державному та приватному секторі. 

Найбільше випускники запитують: «якими якостями повинен володіти 

випускник — універсальними чи спеціалізуватися в певній сфері?». 

На це запитання немає однозначної відповіді. Ринок праці потребує як одних 

так і других. Але бeз сумніву, що найважливішим є добра освіта, знання 

іноземних мов та досвід. Для цього студенти проходять практику, що дає 

можливість застосування теоретичних знань на практиці, та в майбутньому 

допоможе в пошуку праці. 

Результати опитування роботодавців: http://itmaup.com.ua/wp-

content/uploads/2021/03/rezultati_opituvannja_kerivnekiv.pdf  

 

Таблица 3.1. Количество студентов по образовательной программе на 

оценочный (в котором проходит аккредитация) академический год 

Таблица 3.2. Трудоустройство выпускников за последние 3 календарных 

года  

 

3.2. Навчальний план є послідовним та дає змогу студентам 

досягати очікуваних результатів навчання та невпинно прогресувати.   

http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/rezultati_opituvannja_kerivnekiv.pdf
http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/rezultati_opituvannja_kerivnekiv.pdf


Навчальні плани розробляються відповідно «Методичних рекомендацій 

щодо розробки навчальних планів у Міжрегіональній Академії управління 

персоналом», затверджених Вченою радою ПрАТ ВНЗ «МАУП» від 

29.12.2020 року. 

Обсяги навчальних дисципліни мають бути кратними цілому числу 

кредитів ЄКТС, мінімальний обсяг навчальної дисципліни − 3 кредити ЄКТС, 

максимальна кількість дисциплін на навчальний рік – не більше 16. 

Навчальним планом для певної спеціальності має визначатися перелік 

обов’язкових дисциплін (максимум — 75 % від загального обсягу кредитів 

ЄКТС). Загальний обсяг вибіркових дисциплін має складати не менше 25 % 

від загального обсягу кредитів ЄКТС. Серед вибіркових дисциплін 

навчальним планом може встановлюватися перелік професійно-орієнтованих 

дисциплін для певної спеціальності. 

Навчальний план розробляється на весь нормативний термін навчання. 

Розроблений навчальний план ухвалюється на засіданні вченої ради і 

затверджується ректором Академії. 

Нормативний документ Академії, який складається на кожний 

навчальний рік і конкретизує форми проведення навчальних занять та їх обсяг, 

форми і засоби проведення поточного і підсумкового контролю за семестрами. 

Вивчення всіх навчальних дисциплін завершується заліком або 

екзаменом. Сумарна кількість екзаменів та заліків (без практик та курсових 

робіт/проектів) в семестрі не повинна перевищувати 8 (але не більш, як 5 

екзаменів на одну екзаменаційну сесію). Розроблений робочий навчальний 

план схвалюється вченою радою інституту/факультету і затверджується 

ректором Академії. 

 

Навчальні плани (додаються) 

 

3.3. Навчальний план навчальної програми є науково/професійно 

обґрунтованим та порівняним з подібними закордонними навчальними 

програмами. 

Розклад занять усіх курсів (додається) 

 

3.4.  Якщо за результатами програми даються ступені з 

регульованих професій, вона відповідає національним та європейським 

нормам і рекомендаціям, даним національними та міжнародними 

професійними об’єднаннями. 

Обсяг освітньої програми бакалавра за спеціальністю 122 

«Комп’ютерні науки» становить: на базі повної загальної середньої освіти 

240 кредитів ЄКТС. 

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ступеня 

молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст») Академія має право визнати та перезарахувати не більше 120 

кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми 

підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за 



спеціальностями в межах галузі, і не більше 60 кредитів ЄКТС отриманих 

в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра 

(молодшого спеціаліста) за іншими спеціальностями. 

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на 

забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за 

спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти. 

Стандарт вищої освіти: http://itmaup.com.ua/wp-

content/uploads/2021/03/122-kompyuterni-nauki-bakalavr_ukr.pdf   

http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/122-kompyuterni-nauki-

bakalavr_eng.pdf  

 

3.5. Вищий навчальний заклад розподіляє кредити ECTS 

відповідно до фактичного робочого навантаження студента. 

Обсяг окремих освітніх компонентів освітньої програми у кредитах 

ЄКТС відповідає фактичному навантаженню здобувачів вищої освіти. 

Навчальний час здобувача вищої освіти визначається відповідно до п.9.2.3 

Положення про організацію освітнього процесу 

https://drive.google.com/file/d/1xbY3tAcAgu7MXJKaw3ioOE50X0eMbqOj/view,  

з урахуванням рекомендації, наданих у Додатку до листа МОН від 13.03.2015 

№ 1/9-126: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-126729-15#Text.    

У навчальному році в Академії планується, як правило, 40 тижнів 

теоретичного навчання (включаючи заліково-екзаменаційні сесії). Конкретна 

тривалість теоретичного навчання кожного року визначається з урахуванням 

особливостей спеціальності.  

Всі види практик проводяться поза термінами теоретичного навчання. 

Облік трудомісткості навчальної роботи здобувачів вищої освіти в Академії 

здійснюється у кредитах ЄКТС. Ціна кредиту ЄКТС становить 30 академічних 

годин. На навчальний рік відводиться, як правило, 60 кредитів, на семестр – 

30 кредитів. Тривалість семестру визначається навчальним планом, як 

правило, на 1–4 курсах вона становить 17 тижнів, на випускних курсах окремі 

семестри можуть бути меншими. Вивчення всіх навчальних дисциплін 

завершується заліком або екзаменом. Канікули встановлюються двічі на рік 

загальною тривалістю 8–12 тижнів. Їх терміни визначаються графіком 

освітнього процесу на кожний навчальний рік. Для атестації здобувачів вищої 

освіти у графіку освітнього процесу планується 1-2 тижні, в залежності від 

форми атестації здобувачів вищої освіти. 

На освітній програмі Комп’ютерні науки кількість аудиторних годин 

становить 4860 години, у тому числі: лекційних – 896 години; практичних – 

990 години; лабораторних - 34 години. На практику відведено 360 годин. 

Оптимальне співвідношення реального і декларованого навантаження 

студента з дисциплін освітньої програми визначалося шляхом обговорення на 

засіданнях кафедри у період затвердження навчально-методичних матеріалів. 

Формування розкладу навчальних занять відбувається з урахуванням часу, 

необхідного для самостійної роботи студента.  

http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/122-kompyuterni-nauki-bakalavr_ukr.pdf
http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/122-kompyuterni-nauki-bakalavr_ukr.pdf
http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/122-kompyuterni-nauki-bakalavr_eng.pdf
http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/122-kompyuterni-nauki-bakalavr_eng.pdf
https://drive.google.com/file/d/1xbY3tAcAgu7MXJKaw3ioOE50X0eMbqOj/view
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-126729-15#Text


Для з’ясування завантаженості здобувачів вищої освіти та визначення 

реальної необхідності кількості годин на виконання самостійної роботи 

застосовуються заходи: опитування студентів (у формі бесіди під час 

виконання практичних завдань тощо); взаємодія із студентськими 

організаціями: проводиться обговорення проблем студентського 

самоврядування на засіданнях Вченої ради інституту; спостереження з боку, 

викладачів та керівників з подальшим обговоренням на засіданнях кафедри. 

Для попередження будь-яких проблем вживаються наступні заходи: 

активізація використання корпоративних ІТ-ресурсів (електронна пошта, 

Office 365, facebook, Telegram тощо). 

 

3.6. Студентська практика є невід’ємною частиною навчальної 

програми. 

Практичну підготовку здобувачів визначають Положення про 

організацію освітнього процесу 

https://drive.google.com/file/d/1xbY3tAcAgu7MXJKaw3ioOE50X0eMbqOj/view 

та Положення про практику студентів 

https://drive.google.com/file/d/11bvHhwFf2YLo8iXjJIUTjGjp56Ec6pm9/view. 

Освітньою програмою та навчальним планом передбачено проходження трьох 

видів практики: 

- навчальна практика - 4 кредити;  

-виробнича практика – 4 кредити;  

- переддипломна практика – 4 кредити. 

 Загальна кількість кредитів ЄКТС на проходження усіх видів практики 

становить 12. 

 Практико-орієнтоване навчання реалізоване через різні види практик на 

підприємствах, установах та організаціях різних форм власності на підставі 

договорів про проходження практики. Під час проходження практики 

студенти виконують роботи, пов'язані з реальними прикладними задачами, що 

надають можливість підготувати ІТ-фахівців високого рівня, які володітимуть 

актуальними знаннями і практичними навичками. Окрім того, практика надає 

можливість розвивати Soft and Hard Skills та додає гнучкості у формуванні 

індивідуальної освітньої траєкторії студентам. 

До обговорення мети, змісту і завдань практик були залучені 

стейкхолдери (протокол №8 від 18.02.2020 р.) думка роботодавців дозволила 

уточнити завдання практики, внести додаткові зміни в зміст дисципліни 

«Комп’ютерні мережі», «Технології захисту інформації» щодо практичних 

завдань. Керівниками практики є стейкхолдери: Патлатюк Д.В. Генеральний 

директор ТОВ «ОМЕГА СОЛЮШИНС», Ільїн Є.В. директор студії 3D 

графіки, Сорокопуд В.І. директор ІТ-департаменту ТОВ «ОМЕГА 

ДЕВЕЛОПМЕНТ», Павлюс Р.П. директор навчально - консультативного 

центру IT-Elit (школа програмування для дітей 8-18 років), Степаненко С.В. 

заступник директора "Дойче ІТ шуле", Ісаєв І.А. директор Амерікано-

Канадської фірми INTELA, Кравчинська Ю.С. заступник генерального 

директора з операційної діяльності ТОВ «ОМЕГА ТЕЛЕКОМ». 

https://drive.google.com/file/d/1xbY3tAcAgu7MXJKaw3ioOE50X0eMbqOj/view
https://drive.google.com/file/d/11bvHhwFf2YLo8iXjJIUTjGjp56Ec6pm9/view


Окрім того, студенти здобувають практичні навички під час аудиторного 

навчання. Підготовка майбутніх ІТ-фахівців в МАУП відбувається в окремому 

корпусі із відповідним обладнанням (лабораторії, комп’ютерні класи, Cisco 

тощо). 

Договори про практику (додаються) 

Опитування роботодавців (форма-бланк): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfotuWjZ6jhoCLU_geVcLhazG0mqa

yOc9KTrMOyeEAlUHRWpA/viewform  

Результати опитування роботодавців: http://itmaup.com.ua/wp-

content/uploads/2021/03/rezultati_opituvannja_kerivnekiv.pdf  

 

Область оцінювання IV: Навчальний процес та підтримка 

студентів (ЄСР 1.3., ЄСР 1.4., ЄСР 1.6.) 

4.1. Критерії прийому або критерії для продовження навчання 

чітко визначені та прозорі та забезпечують необхідність попередніх знань 

студентів. 

На навчання на перший курс приймаються особи на основі повної 

загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання.  

Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який 

розраховується таким чином: зараховуються бали сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання з трьох конкурсних предметів: 1) українська мова, 2) 

математика, 3) історія України, іноземна мова, хімія, біологія, географія або 

фізика. Мінімальні значення кількості балів із вступних випробувань для 

вступу на основі повної загальної середньої освіти не можуть бути встановлені 

менше 100 балів для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" з всіх конкурсних 

предметів. 

Обсяг освітньої програми бакалавра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні 

науки» на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС. 

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого 

бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») Академія 

має право визнати та перезарахувати не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих 

в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра 

(молодшого спеціаліста) за спеціальностями в межах галузі 12 “Інфораційні 

технології”, і не більше 60 кредитів ЄКТС отриманих в межах попередньої 

освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) 

за іншими спеціальностями. 

Згідно «Положення про порядок переведення, відрахування та 

поновлення студентів вищих закладів освіти» 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96): студенту, поновленому в 

Академії або переведеному з іншого закладу освіти, перезараховуються 

результати раніше складених студентом заліків та екзаменів за умови 

ідентичної назви, обсягу навчальної дисципліни та форм підсумкового 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfotuWjZ6jhoCLU_geVcLhazG0mqayOc9KTrMOyeEAlUHRWpA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfotuWjZ6jhoCLU_geVcLhazG0mqayOc9KTrMOyeEAlUHRWpA/viewform
http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/rezultati_opituvannja_kerivnekiv.pdf
http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/rezultati_opituvannja_kerivnekiv.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96


контролю. В інших випадках питання про перезарахування результатів заліків 

та екзаменів вирішується відповідними кафедрами за умови відповідності 

програмних вимог з цих дисциплін.   

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на 

основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста в межах галузі 12 “Інформаційні технології”, які були 

відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, 

мають право бути поновленими для продовження навчання для здобуття 

освітнього рівня бакалавр на основі повної загальної середньої освіти або 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або 

спорідненою в межах галузі знань спеціальністю в Академії або в іншому 

закладі вищої освіти. 

Приклади ефективної практики залучення студентів з інших ЗВО чи 

освітніх програм (за наявності). 

Таблица 4.1. Структура зачисленных студентов и интерес к программам 

бакалаврского цикла* в оцениваемом учебном году и двух предыдущих 

академических годах 

Таблица 4.2. Структура зачисленных студентов и интерес к 

образовательным программам магистратуры и аспирантуры в оцениваемом 

учебном году и двух предыдущих учебных годах 

 

4.2. Вищий навчальний заклад збирає та аналізує інформацію про 

успішність студентів та використовує її для забезпечення безперервності 

та завершення навчання. 

Система моніторингу навчальних досягнень студентів включає: Види 

контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль.  

Екзамени, заліки та диференційовані заліки проводяться відповідно до 

вимог «Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 

освіти в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (http://maup.com.ua/assets/files/publ-

adm/nakaz-191.1-0.pdf) та «Критеріїв оцінювання знань і умінь студентів в 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (http://maup.com.ua/assets/files/publ-adm/nakaz-191.1-

0.pdf). 

Форми контролю: усні презентації; тестові та комбіновані екзамени; 

лабораторні звіти; семінари й звіти із практичних робіт та практики; захист 

курсових робіт;  захист кваліфікаційної (дипломної) роботи (проекту).  

На етапі укладання робочих навчальних програм зміст контрольних 

робіт має відповідати результатам дисципліни, скорельованих з результатами 

навчання. Поряд з цим, зміст екзаменаційних/залікових завдань також 

зорієнтований на програмні результати. 

Вибір форми контрольних заходів відбувається на етапі підготовки 

навчального плану: освітні компоненти, результатом яких передбачають 

більш практичне наповнення, завершується заліком, освітні компоненти більш 

теоретичного або теоретико-практичного наповнення – екзаменом. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, 

лабораторних та семінарських занять. Поточний контроль застосовується з 

http://maup.com.ua/assets/files/publ-adm/nakaz-191.1-0.pdf
http://maup.com.ua/assets/files/publ-adm/nakaz-191.1-0.pdf
http://maup.com.ua/assets/files/publ-adm/nakaz-191.1-0.pdf
http://maup.com.ua/assets/files/publ-adm/nakaz-191.1-0.pdf


метою перевірки знань з окремих складових навчальної програми даної 

дисципліни, а саме: матеріалу, викладеного на лекціях; питань, розглянутих та 

обговорених на семінарських (практичних, лабораторних, індивідуальних) 

заняттях та матеріалу, опрацьованого самостійно. 

Завданням поточного контролю є: перевірка розуміння і засвоєння 

певного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт; 

уміння самостійно опрацьовувати тексти; здатність осмислювати зміст теми 

чи розділу; уміння публічно чи письмово подавати певний матеріал. 

Форми та методи поточного контролю визначаються кафедрами. 

Рубіжний (модульний)  контроль – форма поточного контролю, який 

проводиться з метою визначення рівня опанування студентом результатів 

навчання після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни 

– змістового модуля, який визначено робочою програмою дисципліни. 

Підсумкова атестація включає: 

- семестрову атестацію; 

- атестацію здобувача вищої освіти. 

Семестрова атестація проводиться у формах семестрового екзамену 

або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного робочою програмою навчальної дисципліни і в терміни, 

передбачені графіком освітнього процесу. 

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом навчального матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр. 

Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в 

оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни 

виключно на підставі поточного контролю, тестування, результатів виконаних 

індивідуальних завдань (контрольних робіт, розрахунково-графічних робіт 

тощо).  

Кількість екзаменів в екзаменаційній сесії, як правило, не перевищує 4-

5. Здобувачі вищої освіти зобов’язані складати заліки та екзамени відповідно 

до вимог робочого навчального плану у терміни, передбачені графіком 

освітнього процесу. Зміст заліків та екзаменів визначається робочими 

навчальними програмами дисциплін. 

Здобувач вищої освіти допускається до складання заліку та/або екзамену 

з дисципліни, якщо ним повністю виконані всі види робіт, передбачені 

робочим навчальним планом та робочою навчальною програмою. 

Складання  заліків проводиться  на  останніх  лабораторних, практичних, 

семінарських заняттях з дисциплін і завершується до початку екзаменаційної 

сесії. Здобувачі вищої освіти, які без поважних причин не склали заліки з 

дисциплін, передбачених навчальним планом, до складання екзаменаційної 

сесії не допускаються. 

Розклад екзаменів затверджується директором інституту/деканом 

факультету не пізніше, як за місяць до початку екзаменаційної сесії і 

доводиться до відома науково-педагогічних/педагогічних працівників та 

здобувачів вищої освіти. 



У розкладі екзаменаційної сесії передбачається час для підготовки до 

кожного екзамену тривалістю не менше трьох днів, враховуючи вихідні дні. 

Внесення змін до розкладів заліково-екзаменаційних сесій можливе 

тільки з письмової згоди керівництва Академії (проректора/ректора). 

Під час екзамену/заліку здобувачі вищої освіти мають право 

використовувати навчальні програми з дисципліни. З дозволу екзаменаторів 

здобувачі вищої освіти можуть користуватись довідковою літературою, 

технічними навчальними засобами. Використання здобувачем вищої освіти 

під час екзамену/заліку будь-яких інформаційних матеріалів без дозволу осіб, 

які проводять контрольний захід, тягне за собою його припинення. При цьому 

проти прізвища здобувача вищої освіти у заліково-екзаменаційній відомості 

проставляється запис “Незадовільно”/“Не зараховано” і відповідний підпис 

викладача. 

Студент допускається до семестрового контролю, якщо він виконав всі 

види робіт, які передбачені робочою програмою навчальної дисципліни. 

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю 

набутих студентами знань, вмінь та навичок, семестровий контроль 

здійснюється в письмовій формі за екзаменаційними білетами або з 

використанням тестових форм та  комп’ютерних технологій. 

Можливе застосування комплексного підходу до підсумкового 

оцінювання коли за результатами письмової відповіді передбачається 

співбесіда із студентом. 

При оцінюванні результатів екзамену 100 балів розподіляються між 

кількістю питань та зазначаються в екзаменаційному білеті (варіанті тестів). 

Кафедра визначає порядок розподілу балів і критерії оцінювання під час 

екзамену. 

До відомості обліку успішності вносяться сумарні результати поточного 

та підсумкового контролю. 

Кількість екзаменаційних білетів та варіантів тестових завдань з 

дисципліни повинно становити не менше 25.  

Максимальну кількість балів, яку може отримати студент під час 

складання екзамену – 100 балів. 

Атестацію здобувачів вищої освіти здійснюють екзаменаційні комісії 

(далі – ЕК). 

Екзаменаційна комісія створюється щороку як єдина для всіх форм 

навчання у складі голови та членів екзаменаційної комісії з кожної 

спеціальності (спеціалізації) та певних ступенів вищої освіти. Залежно від 

кількості випускників, можливе створення кількох екзаменаційних комісій з 

однієї спеціальності (спеціалізації) або однієї екзаменаційної комісії для 

кількох споріднених спеціальностей (спеціалізацій) у межах відповідної галузі 

знань, як правило, в одному інституті. 

Строк повноважень екзаменаційної комісії становить один 

календарний рік. 

Завданнями екзаменаційних комісій є: 

–  проведення атестацій студентів Академії; 



− встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти 

рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів 

вищої освіти; 

– прийняття рішення про присвоєння особі, яка успішно виконала 

освітню програму на певному освітньому рівні, відповідного ступеня вищої 

освіти та кваліфікації; 

– розроблення пропозицій щодо подальшого поліпшення якості 

підготовки фахівців з відповідної спеціальності (спеціалізації). 

Порядок формування, організацію роботи та підбиття підсумків роботи 

екзаменаційних комісій в Академії регламентує Положення про екзаменаційну 

комісію в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»: 

https://drive.google.com/file/d/1r4RXbSx_9M2nKY7gINF8_d4fA-iSE-QG/view.  

Атестація здобувачів вищої освіти в Академії може здійснюватися у 

формі: 

- захисту кваліфікаційної роботи 

http://itmaup.com.ua/diplomne-proektuvannya/  

Умовами, за якими екзаменаційна комісія може прийняти рішення про 

видачу здобувачу вищої освіти диплома з відзнакою, є: 

- відсоток підсумкових оцінок «відмінно» (за національною 

шкалою оцінювання) з усіх дисциплін, практик, з яких робочим навчальним 

планом передбачено диференційоване оцінювання, складає не менше ніж 75 

%; 

- з інших дисциплін, практик, з яких робочим навчальним планом 

передбачено диференційоване оцінювання, здобувачем вищої освіти отримані 

підсумкові оцінки «добре» (за національною шкалою оцінювання); 

- здобувач вищої освіти склав атестаційний та/або єдиний 

державний кваліфікаційний екзамен на оцінку «відмінно»; 

- здобувач вищої освіти  має високі досягнення в науковій роботі; 

- є рекомендація випускової кафедри про видачу здобувачу вищої 

освіти диплома з відзнакою. 

Результати роботи, пропозиції і рекомендації екзаменаційної комісії 

обговорюються на засіданнях випускових кафедр, вчених рад інститутів, 

вченої ради Академії. 

Здобувачі мають право підтвердити кваліфікації та результати навчання, 

здобуті шляхом неформальної освіти. Оцінювання результатів навчання, 

здобутих студентом через неформальну освіту відбувається у такий спосіб: 

здобувачу вищої освіти можуть бути зараховані компоненти неформальної 

освіти, а саме: відкриті публічні лекції, семінари, конференції, практикуми, 

тренінги, круглі столи, майстер-класи тощо, підтвердженням участі в яких є 

сертифікат або інший документ недержавного зразка про одержання нових 

і/або додаткових компетенцій. 

За проходження програм неформальної освіти здобувачу вищої освіти 

нараховуються бали (до 10 балів зі 100), які підлягають оцінці та обліку, що 

ведеться випусковими кафедрами. 

https://drive.google.com/file/d/1r4RXbSx_9M2nKY7gINF8_d4fA-iSE-QG/view
http://itmaup.com.ua/diplomne-proektuvannya/


Кількість балів за кожним фактом участі здобувача вищої освіти у 

програмах неформальної освіти визначається і затверджується випусковою 

кафедрою окремо та використовується здобувачами вищої освіти для 

наповнення індивідуальної освітньої траєкторії. 
НПП під час проведення занять із здобувачами рекомендують їм 

проходження он-лайн навчальних курсів, професійну сертифікацію, 
стажування, участь у проектах тощо. 

Документи, які регулюють процедури оцінювання навчальних 

досягнень студентів і контролюють успішність студентів: 

Критерії оцінювання знань і умінь студентів 

http://maup.com.ua/assets/files/pdf/ocin-znan-stud.pdf; 

Положенням про організацію освітнього процесу 

https://drive.google.com/file/d/1kIo0I0aXc3EtTUPsP1Up4U4455zGcNSH/view;   

Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 

освіти http://maup.com.ua/assets/files/publ-adm/nakaz-191.1-0.pdf 

 

Таблица 4.3 Процент успешно сданных в конце первого года учебной 

программы (только для программ бакалавриата и интегрированных учебных 

программ за последние пять академических лет) 

Таблица 4.4. Процент студентов, окончивших образовательную 

программу 

 

4.3. Методи викладання забезпечують орієнтоване на студента 

навчання та досягнення усіх очікуваних результатів навчання. 

Впровадження форм і методів навчання й викладання на освітній 

програмі визначене ст. 50 Закону України «Про вищу освіту», розділу 6 

Положення про організацію освітнього процесу, репрезентоване в робочих 

програмах і методичних матеріалах дисциплін (таблиця 3). Досягнення 

програмних результатів навчання забезпечують лекції, практичні, лабораторні 

та семінарські заняття, консультації, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

Викладання і навчання здійснюється через формулювання та вирішення 

проблеми під час лекцій, розв'язання ситуативних задач на семінарах, 

практичних заняттях, дослідження проблеми під час самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти; через різні види практик на підприємствах, установах 

та організаціях різних форм власності на підставі договорів про проходження 

практики. Виконання практичних та лабораторних робіт в умовах наближених 

до професійного застосування; технології дистанційного навчання, що 

реалізуються за допомогою комп'ютерної техніки, шляхом проведення 

дистанційних занять, конференцій, семінарів, лабораторних робіт, 

практикумів й інших форм навчальних занять, які проводяться за допомогою 

засобів телекомунікацій з використанням веб-технологій. Інформаційні 

технології навчання: робота здобувачів вищої освіти у спеціалізованих 

кабінетах облаштованих мультимедійними комплексами, що забезпечує 

можливість проведення інтерактивних лекцій, застосування пошукової 

http://maup.com.ua/assets/files/pdf/ocin-znan-stud.pdf
http://maup.com.ua/assets/files/pdf/ocin-znan-stud.pdf
http://maup.com.ua/assets/files/pdf/ocin-znan-stud.pdf
https://drive.google.com/file/d/1kIo0I0aXc3EtTUPsP1Up4U4455zGcNSH/view
http://maup.com.ua/assets/files/pdf/ocin-znan-stud.pdf
http://maup.com.ua/assets/files/publ-adm/nakaz-191.1-0.pdf


методики здобуття нових знань та організації проєктної роботи. Проєктні 

технології навчання реалізуються через курсові проєкти зі сталого розвитку та 

фахового спрямування. 

Форми і методи навчання обираються викладачами відповідно до змісту 

освітніх компонентів, тож їх студентоцентрованість полягає передусім у 

кращих практиках викладання, максимальній сформованості компетентностей 

та досягненню програмних результатів навчання. 

Для відображення задоволеності та зацікавленості у навчанні, 

адміністрацією Академії щосеместрово проводиться опитування студентів з 

оцінюванням роботи викладачів і якості освітнього процесу. Рівень 

задоволеності регулярно вивчається через співбесіди завідувача кафедри 

(гаранта) зі студентами (http://itmaup.com.ua/wp-

content/uploads/2021/03/rezultati_opituvannja_studentiv.pdf ). 

Принципи академічної свободи для студентів реалізуються через: 

формування вибіркової компоненти навчального плану; впровадження різних 

методів навчання (проблемний, проектів), які дають можливість студентам 

вільно висловлювати власні думки, формувати власну позицію; можливість 

поширювати результати своїх досліджень на конференціях та участі у роботі 

студентського наукового гуртка тощо. 

Інформація про організацію освітнього процесу, освітні, робочі 

програми, анотації освітніх компонентів та подібні ресурси є у відкритому 

доступі. Інформацію про них та про особливості освітніх компонентів 

студенти отримують на початку семестру на першому занятті з дисципліни або 

на настановній конференції з практики, повторно – у період обрання 

вибіркових освітніх компонентів. Кожен здобувач отримує доступ до 

електронних ресурсів Академії, де розміщено інформацію щодо обсягу, 

структури, очікуваних результатів, системи оцінювання. Навчальний контент 

(презентації, тексти лекцій, опис і вказівки до виконання завдань, тести, 

додаткові ресурси тощо) розміщено на електронних ресурсах Академії. До 

ряду ресурсів доступ відкритий, наприклад, до Міжнародного бібліотечно-

інформаційного центру ім. Ярослава Мудрого (http://library.iapm.edu.ua/). 

 

4.4. Вищий навчальний заклад забезпечує належну підтримку 

студентів. 
У відповідності до Положення про порядок реалізації здобувачами 

вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін  
(https://drive.google.com/file/d/1iOeZCLOHjS0rG7_1RMsZ9PN1-iTI7PcK/view) 
студент має право, дотримуючись прописаної процедурі, зі сформованого 
переліку навчальних дисциплін здійснити вільний вибір для подальшого 
вивчення з метою поглиблення професійних знань в межах обраної освітньої 
програми та здобуття додаткових спеціальних професійних компетентностей. 
Процедура вибору студентами навчальних дисциплін включає: 

– ознайомлення здобувачів із порядком, термінами та особливостями 

запису та формування груп для вивчення навчальних дисциплін вільного 

вибору в Інституті, а також із особливостями присвоєння професійних 

http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/rezultati_opituvannja_studentiv.pdf
http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/rezultati_opituvannja_studentiv.pdf
http://library.iapm.edu.ua/
https://drive.google.com/file/d/1iOeZCLOHjS0rG7_1RMsZ9PN1-iTI7PcK/view


кваліфікацій за освітньою програмою, на якій навчається здобувач 

(відповідальні деканати). 

– ознайомлення студентів із переліком дисциплін, які пропонуються як 

за програмою, за якою вони навчаються, так і за іншими програмами. 

Ознайомлення відбувається шляхом організації зустрічей з представниками 

кафедр, представниками деканатів тощо. 

– запис студентів на вивчення навчальних дисциплін. 

– опрацювання заяв студентів, перевірка контингенту студентів і 

попереднє формування груп, а також мобільних груп на вивчення вибіркових 

дисциплін. 

– повторний запис студентів на вивчення навчальних дисциплін 

(пакетів, блоків тощо). 

остаточне опрацювання заяв студентів, прийняття рішень щодо 

студентів, які не скористалися правом вільного вибору, перевірка контингенту 

студентів і формування груп на спеціалізації (профілі), а також мобільних груп 

на вивчення вибіркових дисциплін. 

У відповідності до «Положення про організацію  освітнього процесу в 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

(https://drive.google.com/file/d/1xbY3tAcAgu7MXJKaw3ioOE50X0eMbqOj/vie

w) здобувачі вищої освіти в Академії мають можливість безоплатно 

користуватись бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, 

науковою та спортивною базою Академії; безоплатно забезпечуються 

інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, 

у яких враховано обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для 

осіб з особливими освітніми потребами); користуватись виробничою, 

культурно-освітньою, побутовою базами Академії у порядку, передбаченому 

Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку Академії; брати участь у 

науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, 

симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації, 

у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, 

громадської діяльності Академії, а також брати участь в обговоренні та 

вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної 

роботи, організації дозвілля, побуту, оздоровлення; безоплатне проходження 

практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на 

оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством. 

Академія задля виявлення і врахування потреб та інтересів проводить 

консультації із студентським самоврядуванням, періодичні опитування, 

системні зустрічі тощо. 

Приміщення, в яких проводяться аудиторні заняття, мають відповідні 

санітарно-технічні дозволи та заключні дозвільні акти про стан пожежної 

безпеки в приміщеннях. Крім того, у відповідності до «Положення про 

організацію освітнього процесу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

(https://drive.google.com/file/d/1xbY3tAcAgu7MXJKaw3ioOE50X0eMbqOj/vie

w) здобувачі в Академії мають право на академічну відпустку або перерву в 

навчанні зі збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на 

https://drive.google.com/file/d/1xbY3tAcAgu7MXJKaw3ioOE50X0eMbqOj/view
https://drive.google.com/file/d/1xbY3tAcAgu7MXJKaw3ioOE50X0eMbqOj/view
https://drive.google.com/file/d/1xbY3tAcAgu7MXJKaw3ioOE50X0eMbqOj/view
https://drive.google.com/file/d/1xbY3tAcAgu7MXJKaw3ioOE50X0eMbqOj/view


поновлення навчання у порядку; участь у формуванні індивідуального 

навчального плану; моральне і/або матеріальне заохочення за успіхи у 

навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні 

досягнення тощо; захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного і 

психічного насильства; спеціальний навчально-реабілітаційний супровід і 

вільний доступ до інфраструктури Академії відповідно до медико-соціальних 

показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я.  

Щодо психічного здоров’я, то про нього Академія, інститут дбають 

насамперед через створення загальної доброзичливої атмосфери 

співробітництва та підтримки. 

Центр психодіагностики та консультування: 

http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/centri-ta-kursi/centr-psihodiagnostiki-

ta-konsultuvannya.html 

Психологічна лабораторія: http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-

maup/centri-ta-kursi/psihologichna-laboratoriya.html   

Центр вивчення мов та перекладу: http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-

maup/centri-ta-kursi/vivchennya-mov-i-perekladu/kursi-inozemnih-mov.html 

 

Освітня та організаційна підтримка здобувачів освіти відбувається в 

першу чергу через його взаємодію з працівниками деканату, де вони за 

первинним зверненням можуть отримати будь-яку необхідну інформацію, що 

стосується освітнього процесу, навчально-методичного забезпечення (загальні 

питання) та організації навчання та проживання в гуртожитку. Також 

деканатом безоплатно надаються послуги щодо забезпечення здобувачів 

вищої освіти необхідною документацією для оформлення соціальних пільг, 

надання персональної інформації для контролюючих органів тощо. 

Працівниками деканату як  первинною ланкою розглядаються конфліктні 

ситуації між викладачами і здобувачами, узгоджуються графіки консультацій 

в разі навчання за індивідуальним планом.  

Інформаційна підтримка здобувачів освіти відбувається на базі основної 

інформаційної платформи Академії – офіційному сайті (http://maup.com.ua), де 

розміщується актуальна інформація про життя закладу: заходи, події, 

нормативні документи, оголошення. В якості інформаційного забезпечення 

освітнього процесу в Академії використовується програмний продукт, 

розміщений на офіційному сайті, який забезпечує он-лайн доступ здобувачів 

до розкладу занять усіх спеціальностей та викладачів з можливістю 

відслідковувати оперативні зміни.  

На сайті кафедри розміщено Порадник студенту: 

http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/Poradnik_studenta.pdf  

Портфоліо викладачів:  

http://itmaup.com.ua/?page_id=1555  

http://itmaup.com.ua/?page_id=1422  

http://itmaup.com.ua/?page_id=1426  

Консультативна підтримка здобувачів з питань працевлаштування 

надається Центром організації практики, працевлаштування студентів та 

http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/centri-ta-kursi/centr-psihodiagnostiki-ta-konsultuvannya.html
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/centri-ta-kursi/centr-psihodiagnostiki-ta-konsultuvannya.html
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http://itmaup.com.ua/?page_id=1426


роботи з випускниками: http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/centri-ta-

kursi/praktika-pracevlashtuvannya-studentiv-ta-robota-z-vipusknikami.html, 

деканатами. 

Графіки консультацій: 

http://itmaup.com.ua/wp-

content/uploads/2021/03/grafik_konsultacii_2020.pdf  

http://itmaup.com.ua/wp-

content/uploads/2021/03/grafik_konsultacii_math.pdf  

http://itmaup.com.ua/wp-

content/uploads/2021/03/grafik_konsultacii_safety.pdf  

В якості соціальної підтримки деканат та студентське самоврядування 

звертаються з клопотанням в разі потреби для отримання матеріальної  

допомоги у випадках, встановлених законодавством.  

Департамент виховної роботи та спорту займається навчально-

виховною роботою, функціями якого є моніторинг соціально-комунікативних 

питань в середовищі студентів.  

Моніторингова комісія якості вищої освіти, яка створена методичною 

радою інституту проводить анкетування (опитування) здобувачів, з метою 

визначити оцінку студентів в наданні різнобічної підтримки з боку Академії. 

В разі виникнення зауважень або нарікань на роботу в будь-якому 

напрямку підтримки адміністрацією інституту вживаються відповідні заходи 

з метою підвищення рівня надання послуг. Політика адміністрації полягає в 

забезпеченні підтримки на достатньо високому рівні. 

Для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми 

потребами в Академії «Положенням про організацію освітнього процесу в 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

(https://drive.google.com/file/d/1xbY3tAcAgu7MXJKaw3ioOE50X0eMbqOj/vie

w ) передбачено можливість надання здобувачеві академічної відпустки або 

перерви в навчанні зі збереженням окремих прав, а також на поновлення 

навчання у встановленому в Академії порядку; передбачено участь здобувача 

у формуванні індивідуального навчального плану на підставі медичних або 

інших причин, підтверджених документально. 

В Академії на постійній основі діє посада студентського омбудсмена 

http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/studenska-rada/upovnovazheni-prav-

studentiv.html, який представляє студентів перед адміністрацією при 

врегулюванні конфліктних ситуацій: 

http://maup.com.ua/assets/files/studrada/polozhennya-pro-buling-2020.pdf. В 

Академії і в інституті є встановлені у відкритих місцях «скриньки довіри» з 

запитаннями до ректора Академії та директора інституту, в які студенти 

(навіть анонімно) можуть залишити запитання або скарги до адміністрації. 

Такий механізм взаємодії між здобувачами та керівництвом існує в Академії 

більше 10 років і довів свою ефективність можливістю оперативно реагувати 

на конфліктні ситуації, пов’язані випадками сексуальних домагань, 

дискримінацією та корупцією.  

http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/centri-ta-kursi/praktika-pracevlashtuvannya-studentiv-ta-robota-z-vipusknikami.html
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/centri-ta-kursi/praktika-pracevlashtuvannya-studentiv-ta-robota-z-vipusknikami.html
http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/grafik_konsultacii_2020.pdf
http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/grafik_konsultacii_2020.pdf
http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/grafik_konsultacii_math.pdf
http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/grafik_konsultacii_math.pdf
http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/grafik_konsultacii_safety.pdf
http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/grafik_konsultacii_safety.pdf
https://drive.google.com/file/d/1xbY3tAcAgu7MXJKaw3ioOE50X0eMbqOj/view
https://drive.google.com/file/d/1xbY3tAcAgu7MXJKaw3ioOE50X0eMbqOj/view
http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/studenska-rada/upovnovazheni-prav-studentiv.html
http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/studenska-rada/upovnovazheni-prav-studentiv.html
http://maup.com.ua/assets/files/studrada/polozhennya-pro-buling-2020.pdf


Разом з цим в «Положенні про організацію освітнього процесу в ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» чітко визначаються вимоги до науково-педагогічних 

працівників, а саме, дотримання норм педагогічної етики, академічної 

доброчесності, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в Академії, 

прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі патріотизму і поваги 

до Конституції України та державних символів України, дотримання статуту 

Академії, законів України, інших нормативно-правових актів МОН України, а 

також готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, 

гендерної рівності, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, 

релігійними групами. Під час реалізації освітньої програми випадків подібних 

конфліктних ситуацій не було. 

 

4.5. Вищий навчальний заклад забезпечує участь студентів у 

міжнародних програмах мобільності 

Здобувачами вищої освіти, які реалізують право на академічну 

мобільність впродовж навчання, здійснення наукової діяльності в іншому ЗВО 

(науковій установі) на території України або за її межами гарантується 

збереження місця навчання. Такі особи не відраховуються зі складу студентів 

Академії. 

Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі 

міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, 

міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між 

Академією та вітчизняним ЗВО (науковою установою) або його основним 

структурним підрозділом та іноземними ЗВО (науковими установами) та їх 

основними структурними підрозділами, а також може бути реалізоване 

учасником освітнього процесу з власної ініціативи, підтриманої 

адміністрацією та керівництвом інституту/факультету Академії, на основі 

індивідуальних запрошень та інших механізмів. 

Основними видами академічної мобільності є: 

ступенева мобільність — навчання у ЗВО, відмінному від постійного 

місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття ступеня вищої 

освіти, що підтверджується документом (документами) про вищу освіту або 

про здобуття ступеня вищої освіти від двох або більше ЗВО; 

кредитна мобільність — навчання у ЗВО, відмінному від постійного 

місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття кредитів ЄКТС 

та/або відповідних компетентностей, результатів навчання (без здобуття 

кредитів ЄКТС), що будуть визнані у ЗВО постійного місця навчання 

вітчизняного чи іноземного учасника освітнього процесу.  

При цьому загальний період навчання для таких учасників за 

програмами кредитної мобільності залишається незмінним. 

Формами академічної мобільності для учасників освітнього процесу, що 

здобувають освітні ступені бакалавра, магістра та доктора філософії у 

вітчизняних ЗВО, є: 

- навчання за програмами академічної мобільності; 

- мовне стажування; 



- наукове стажування. 

Для осіб, які направляються на навчання, складається індивідуальний 

навчальний план на основі робочого навчального плану за спеціальністю 

відповідного курсу/семестру та затвердженої зарубіжним ЗВО програми 

проходження навчання. Після повернення до Академії студент: 

- надає академічну довідку встановленого зразка, що підтверджує 

виконання програми навчання у зарубіжному ЗВО і містить інформацію про 

результати навчання; 

- звітує про виконання індивідуального навчального плану. Академія 

має право у встановленому порядку за поданням відповідної кафедри, 

зарахувати як виконання навчального плану підготовки підтверджені 

академічною довідкою результати навчання у зарубіжному ЗВО. Зарахування 

є можливим за умови, коли зміст (очікувані результати навчання) навчальних 

дисциплін, практик збігається, а обсяг кредитів – не менш як на 75%. 

Тривалість навчання у ЗВО за кордоном не має перевищувати, зазвичай, 

одного року. Студент, який навчався в зарубіжному ЗВО під час семестру не 

більш як 2 місяці, складає сесію у терміни, передбачені графіком освітнього 

процесу. Якщо строк навчання у зарубіжному ЗВО становить понад 2 місяці 

та/або збігається з терміном переведення сесії в Академії, наказом ректора 

студентові може бути затверджено індивідуальний графік складання 

семестрового підсумкового контролю, захисту курсових робіт: 

- при поверненні до Академії під час навчального року – упродовж 1 

місяця після повернення; 

- при поверненні до Академії під час літніх канікул – упродовж першого 

місяця наступного семестру. 

Загальний порядок організації програм академічної мобільності на 

території України та за кордоном регламентовано Постановою Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок реалізації 

права на академічну мобільність» від 12.08.2015 р.№579. 

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, 

регулюється в п.13 Положення про організацію освітнього процесу 

(https://drive.google.com/file/d/1xbY3tAcAgu7MXJKaw3ioOE50X0eMbqOj/vie

w),  який передбачає, що студент надає академічну довідку встановленого 

зразка, що підтверджує виконання освітньої програми в іншому ЗВО і містить 

інформацію про результати навчання та звітує про виконання індивідуального 

навчального плану. Академія у встановленому порядку за поданням 

відповідної кафедри зараховує результати навчання в іншому ЗВО.  

Всі студенти, що переводяться до Академії отримують знижку 10% на 

весь період навчання (http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-

maup/abiturientam2/perevod-ta-ponovlennya-navchannya.html). 

 

Двосторонні угоди додаються 

http://kpi.ua/document-mobility
http://kpi.ua/document-mobility
http://kpi.ua/document-mobility
https://drive.google.com/file/d/1xbY3tAcAgu7MXJKaw3ioOE50X0eMbqOj/view
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http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/abiturientam2/perevod-ta-ponovlennya-navchannya.html
http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/abiturientam2/perevod-ta-ponovlennya-navchannya.html


 

Таблица 4.5. Мобильность студентов (всего) за последние пять 

академических лет 

 

4.6. Вищий навчальний заклад забезпечує об'єктивні й коректні 

атестацію та оцінювання успішності студентів з метою забезпечення 

набуття ними всіх очікуваних результатів навчання. 

Критерії оцінювання знань і умінь студентів 

http://maup.com.ua/assets/files/pdf/ocin-znan-stud.pdf; 

Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 

освіти http://maup.com.ua/assets/files/publ-adm/nakaz-191.1-0.pdf 

Інформація про форми контрольних заходів доводиться до студента 

перед початком вивчення дисципліни викладачем та може бути пояснена 

гарантом програми, завідувачем кафедри. Екзаменаційні білети чи питання на 

заліку мають відповідати таким вимогам: забезпечувати перевірку умінь 

студентів використовувати набуті знання для вирішення практично 

спрямованих завдань; складність білетів для усного екзамену повинна бути 

приблизно однаковою і давати можливість студенту глибоко та повно 

розкрити зміст усіх питань; складність та трудомісткість запитань для 

письмового контролю мають відповідати відведеному часу контролю (80–120 

хв); під час формулювання завдань (питань) необхідно використовувати відомі 

студенту терміни, назви, позначення. 

Під час оцінювання відповіді студента враховуються насамперед, її 

повноту і правильність, а також здатність студента: узагальнювати отримані 

знання; застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 

ситуаціях; аналізувати й оцінювати факти, події, інтерпретувати схеми, 

графіки, діаграми; викладати матеріал чітко, логічно, послідовно. 

Форми, опис і критерії оцінювання в межах кожної дисципліни 

відображаються в навчальних планах, робочих програмах, а також 

оголошуються кожним викладачем (як правило, провідним лектором) на 

першому аудиторному занятті з дисципліни. 

Після завершення семестрової атестації з дисципліни оцінка здобувача 

вищої освіти із засвоєння дисципліни за 100-бальною шкалою (також й оцінки 

за виконання іншого виду навчальної роботи) переводиться в національні 

оцінки (“Відмінно”, “Добре”, “Задовільно”, “Незадовільно”) та оцінки ЄКТС 

(«А», «В», «С», «D», «E», «FX», «F»). 

Результати складання заліків оцінюються за національною двобальною 

шкалою: “Зараховано” чи “Не зараховано” та відповідними оцінками ЄКТС. 

В Академії переведення балів внутрішньої 100-бальної шкали в 

національну та європейську шкали здійснюється в такому порядку: 

мінімальний бал – 0, 

максимальний бал – 100  

мінімальний бал для отримання позитивної оцінки – 60. 

Сума балів 

за всі види 

Оцінка ЄКТС / 

ECTS grade 

Оцінка за національною шкалою 

/ National grade 

http://maup.com.ua/assets/files/pdf/ocin-znan-stud.pdf
http://maup.com.ua/assets/files/pdf/ocin-znan-stud.pdf
http://maup.com.ua/assets/files/pdf/ocin-znan-stud.pdf
http://maup.com.ua/assets/files/pdf/ocin-znan-stud.pdf
http://maup.com.ua/assets/files/publ-adm/nakaz-191.1-0.pdf


навчальної 

діяльності 

/ 

Local grade 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А Excellent Відмінно    

Зараховано  

/ 

 Passed 

82-89 В 
Good Добре  

75-81 С 

68-74 D Satisfactor

y 
Задовільно  

60-67 Е 

35-59 FX  Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

Не 

зараховано  

/  

Fail 
1-34 F Fail Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Оцінка за проходження практики, незалежно від її виду, виставляється 

за результатами захисту здобувачем вищої освіти письмового звіту перед 

комісією кафедри, склад якої формує її завідувач (не більше трьох осіб), у 

визначені терміни. Участь у роботі комісії керівника практики (наставника) 

від роботодавців є обов’язковою. 

Здобувачам вищої освіти, які за результатами екзаменаційної сесії 

мають заборгованість з 1-2 дисциплін, може бути надано право на їх 

ліквідацію у визначені терміни. 

У разі отримання незадовільної оцінки, перескладання екзамену (заліку) 

допускається не більше двох разів. При другому перескладанні екзамен (залік) 

у здобувача вищої освіти приймає комісія, яка створюється директором 

інституту/деканом факультету. Оцінка комісії є остаточною. 

Якщо здобувач вищої освіти був допущений до семестрового контролю, 

але не з’явився без поважної причини, то вважається, що він використав першу 

спробу скласти екзамен (залік) і має заборгованість. 

У випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою здобувача 

вищої освіти чи науково-педагогічного працівника директором 

інституту/деканом факультету створюється апеляційна комісія. До складу 

апеляційної комісії входять: голова – декан інституту/факультету (заступник 

декана), де навчається студент, завідувач кафедри, за якою закріплена 

дисципліна, викладач цієї або іншої кафедри, який читає відповідну 

дисципліну, але не брав участь в проведенні цього семестрового контролю, 

представник ради студентського самоврядування інституту/факультету або 

Академії та представник від роботодавців, якщо студент проходив навчання за 

дуальною формою. З числа членів апеляційної комісії обирається секретар 

комісії. 

За наявності поважних причин (хвороба, сімейні обставини та ін.), що 

документально підтверджені, окремим здобувачам вищої освіти директор 

інституту/декан факультету може встановлювати індивідуальний графік 



складання екзаменів (заліків) або ліквідації академічної заборгованості 

тривалістю не більше місяця з початку наступного навчального семестру. 

Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального графіка, 

розглядається питання про надання здобувачу вищої освіти академічної 

відпустки або повторного курсу навчання. 

Здобувачі вищої освіти, які повністю виконали вимоги навчального 

плану поточного курсу та умови договору (контракту) на навчання, наказом 

ректора Академії переводяться на наступний курс. 

У період екзаменаційних сесій може проводитися незалежне тестове 

оцінювання знань здобувачів вищої освіти, як контроль якості навчального 

процесу кафедр, проходження якого є обов’язковим для всіх здобувачів вищої 

освіти. 

Результати семестрового контролю мають регулярно обговорюватися на 

засіданнях кафедр, вчених рад інститутів/факультетів та вченої ради Академії 

і є одним із важливих чинників управління якістю освітнього процесу. 

Зворотній зв'язок від студентів інститут отримує після анкетувань щодо 

якості освітнього процесу: http://itmaup.com.ua/wp-

content/uploads/2021/03/rezultati_opituvannja_studentiv.pdf  

 

4.7. Вищий навчальний заклад видає дипломи та додатки до них 

згідно з відповідними нормативними актами. 

Зразки дипломів та додатків до дипломів додаються 

 

Область оцінки V: Ресурси (ESG 1.5. та ESG 1.6) 

5.1.  Вищий навчальний заклад забезпечує належні навчальні 

можливості для виконання навчальної програми та набуття очікуваних 

компетенцій. 

Сприяння професійному розвиткові викладачів Академії становить 

цілісну систему, а саме: 

- надання взаємної методичної допомоги на кафедрах, на рівні 

інституту; 

- проведення майстер-класів, тренінгів як елементів внутрішнього 

підвищення кваліфікації; 

- робота з молодими викладачами, яких супроводжують впродовж 

першого року викладання; 

- аналіз відвідування керівництвом інституту і бажаючими 

колегами лекцій; 

Вища школа управління МАУП щороку надає можливості підвищення 

кваліфікації всім НПП. 

Академія безкоштовно друкує науково-практичні результати 

досліджень у вигляді статей в збірниках, які видаються в закладі вищої освіти 

та тез конференцій, що проводяться на базі Академії. Науково-педагогічним 

працівникам оплачуються видання публікацій в збірниках, які входять до 

наукометричних баз. Викладачам, які очолюють внутрішні рейтингові списки 

http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/rezultati_opituvannja_studentiv.pdf
http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/rezultati_opituvannja_studentiv.pdf


в Академії та інституті, керівництво закладу вищої освіти преміює 

матеріально, подає списки викладачів в МОН для відзначення. 

Таблица 5.1 Преподаватели на образовательной программе 

Таблица 5.2. Общая мобильность преподавателей за последние 5 

академических лет 

Таблиця 2 

 

5.2. Кваліфікація та досвід роботи роботодавців придатних для 

виконання програми та отримання очікуваних результатів навчання. 

В Академії і інституті функціонують Ради роботодавців, серед завдань 

якої: прогнозування потреб ринку праці у фахівцях відповідної спеціальності; 

надання пропозицій щодо удосконалення професійних вимог до фахівців 

спеціальності; оцінка якості навчальних планів і освітніх програм; участь у 

розробці змісту, інформаційно-методичного і матеріально-технічного 

забезпечення вибіркової складової навчальних планів та освітніх програм; 

спільна реалізація і ресурсна підтримка освітніх програм; розвиток 

інфраструктури партнерства, створення спільних кабінетів, лабораторій тощо; 

залучення представників бізнесу до освітнього процесу (читання лекцій, 

проведення практичних занять, керівництво практиками, курсовим і 

дипломним проектуванням); проведення спільних конференцій та семінарів; 

створення бази даних установ і організацій-партнерів, що можуть забезпечити 

на високому рівні практичну підготовку студентів; участь в оцінці якості 

підготовки випускників; забезпечення працевлаштування випускників 

інституту; постійний моніторинг якості підготовки фахівців серед випускників 

та провідних роботодавців. Ради роботодавців проводять регулярні засідання 

як на рівні Академії, так і на рівні інституту.  

Крім обговорення при зустрічах і на засіданнях Ради, думка 

роботодавців фіксується через опитування. (http://itmaup.com.ua/wp-

content/uploads/2021/03/rezultati_opituvannja_kerivnekiv.pdf ).  

До обговорення мети, змісту і завдань практик були залучені 

стейкхолдери (протокол №8 від 18.02.2020 р.) Думка роботодавців дозволила 

уточнити завдання практики, внести додаткові зміни в зміст дисципліни 

«Комп’ютерні мережі», «Методи та системи штучного інтелекту», «Технології 

захисту інформації» щодо практичних завдань. Керівниками практики є 

стейкхолдери: Патлатюк Д.В. Генеральний директор ТОВ «ОМЕГА 

СОЛЮШИНС», Ільїн Є.В. Керівник студії 3D графіки, Сорокопуд В.І. 

Директор ІТ департаменту ТОВ «ОМЕГА ДЕВЕЛОПМЕНТ», Павлюс Р.П. 

Директор Навчально - консультативного центр IT-Elit (школа програмування 

для дітей 8-18 років), Степаненко С.В. Заступник директора "Дойче ІТ шуле", 

Ісаєв І.А. Директор Амерікано-Канадської фірми INTELA, Кравчинська Ю.С. 

Заступник генерального директора з операційної діяльності ТОВ «ОМЕГА 

ТЕЛЕКОМ». 

Члени ради роботодавців беруть участь в обговоренні напрямів 

вдосконалення освітнього процесу, рівня компетенцій здобувачів вищої 

освіти; проводять лекції, майстер класи, хакатони; запроваджено майстер-

http://itmaup.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/rezultati_opituvannja_kerivnekiv.pdf
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класи з 3D моделювання складних об’єктів засобами Maya Autodesk 

(організатор Іл’їн Є.В.), хакатони з програмування за завданнями ІТ-компаній 

німеччини (керівник Степаненко С.В.), науково-практичні семінари за участю 

фахівців-практиків (Патлатюк Д.М., Сорокопуд В.І.). 

. 
Роботодавці безпосередньо або через свої об’єднання залучені до 

процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур 
забезпечення її якості наступним чином: 

- фахівці-практики запрошуються до співпраці гарантом освітньої 
програми та долучаються до перегляду освітньої програми; 

- під час практики проводиться опитування фахівців-практиків 
щодо змісту освітньої програми; 

- провідні фахівці сфери ІТ періодично запрошуються на засідання 
методичної ради інституту, де проходять обговорення та коригування 

освітньої програми; 
- провідні лектори-практики залучаються для розробки робочих 

програм (силабусів) та написання базових практичних курсів дисциплін. Їх 
експертна думка є важливою при визначенні мети та програмних результатів 

освітньої програми.  

Наприклад, директор ІТ департаменту ТОВ «ОМЕГА ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

Сорокопуд В.І. брав участь в засіданні науково-методичної комісії 

спеціальності, де надав пропозиції щодо кореляції курсу «Технології захисту 

інформації» до вивчення та використання у практичних роботах українського 

національного криптографічного стандарту блочного симетричного 

перетворення, який визначає шифр “Калина” з використанням еліптичних 

кривих, а також режими його роботи для забезпечення конфіденційності та 

цілісності програмного продукту.  

Окрім того, студенти здобувають практичні навички під час аудиторного 

навчання. Підготовка майбутніх ІТ-фахівців в МАУП відбувається в окремому 

корпусі із відповідним обладнанням (лабораторії, комп’ютерні класи, Cisco 

тощо). 

 

Список роботодавців та залучених до освітнього процесу фахівців-

практиків 

ПІБ роботодавця Посада  Установа (організація, 

підприємство) 

Патлатюк Дмитро 

Володимирович 

Генеральний директор  ТОВ «ОМЕГА 

СОЛЮШИНС»  

Ільїн Євген 

Володимирович 

Керівник студії Студія 3D графіки 

 

Сорокопуд Владислав 

Ігорович 

Директор ІТ 

департаменту  

ТОВ «ОМЕГА 

ДЕВЕЛОПМЕНТ” 

 



Павлюс Роман Петрович Директор Навчально - 

консультативного 

центру  

Навчально - 

консультативний центр 

IT-Elit (школа 

програмування для дітей 

8-18 років)  

Степаненко Сергій 

Васильович 

Заступник директора  ТОВ "Дойче ІТ шуле" 

Ісаєв Ігор Анатолійович

  

Директор  Амерікано-Канадська 

фірма INTELA 
Кравчинська Юлія 

Сергіївна 
Заступник генерального 

директора з операційної 

діяльності  

ТОВ «ОМЕГА 

ТЕЛЕКОМ» 

 

 

Угоди про практику додаються 

 

5.3. Приміщення, обладнання та вся інфраструктура (аудиторії, 

лабораторії, бібліотека тощо) придатні для виконання навчальної 

програми, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів навчання. 

 

Таблица 5.3 Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности * 

 

5.4. Бібліотека та бібліотечне обладнання, а також доступ до 

додаткових ресурсів забезпечують доступність літератури та бібліотечних 

послуг, необхідних для високої якості навчання, а також професійної 

та/або наукової діяльності. 

 

Інформація про Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр ім. 

Ярослава Мудрого МАУП 

№ 
з/п 

Найменування 

бібліотеки 

Площа 

(кв. м) 

Обсяг фондів 

навчальної, 

наукової 

літератури 

(примірників) 

Наявність 

читального залу, 

його площа 

(кв.м), кількість 

посадкових місць 

Примітка 

1. 

Міжнародний 

бібліотечно-

інформаційний 

центр ім. 

Ярослава 

Мудрого МАУП 

2241 356930 

140кв.м, 

65 посадкових 

місць 

Електронна 

бібліотека 

МБІЦ- 5540 

примірників 

1.1. 

Читальний зал 

періодичної 

літератури та 

дисертацій 

  

78 кв.м,  

50 посадкових 

місць 

 



1.2. 

Читальний зал 

літератури 

іноземними 

мовами. 

  

62 кв.м,  

15 посадкових 

місць 

 

 

Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр ім. Ярослава 

Мудрого (далі - МБІЦ) є структурним підрозділом Академії, який вбачає свою 

основну місію у виконанні завдань навчально-виховного процесу та сприянню 

науково - дослідницькій роботі, забезпеченні доступності документів та 

інформації на основі якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного 

обслуговування.  

У своїй роботі МБІЦ керується Конституцією України, законами України 

«Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про вищу освіту», Типовими 

правилами користування бібліотеками в Україні, Положенням про МБІЦ ім. 

Ярослава Мудрого МАУП, Правилами користування бібліотечним фондом і 

послугами МБІЦ МАУП. 

Основні напрями, за якими працюють співробітники МБІЦ є: 

- обслуговування читачів та співробітників Академії; 

- реєстрація нових користувачів до бібліотеки;  

- відповідність ресурсного фонду бібліотеки потребам Академії; 

- збереження та поповнення фонду бібліотеки науковою та навчально-

методичною літературою у традиційних та електронних формах;  

- використання передових інформаційних технологій в роботі бібліотеки; 

- створення нових «сервісних послуг»; 

- формування інформаційної культури студентів і викладачів; 

- забезпечення комфортності і доступності бібліотечних послуг на основі 

автоматизації та комп’ютеризації бібліотечно-інформаційних процесів;  

- ліквідація читацької заборгованості;  

- популяризація наявних видань шляхом оформлення книжкових 

виставок;  

- підвищення кваліфікації працівників бібліотеки. 

Забезпечення студентів Академії необхідними бібліотечно-

інформаційними ресурсами (науково-методичною літературою, профільною 

навчальною літературою, науковими, довідковими документами та 

профільними періодичними виданнями тощо) вимагає від бібліотеки 

цілеспрямованої та систематичної роботи з комплектування фондів. Цілком 

очевидно, що інтелектуальний розвиток студента перш за все базується на 

книжкових фондах, фундаментальних працях професійного спрямування, що 

тривалий час накопичуються в бібліотеці. 

Станом на 2020/2021 рр. фонд бібліотеки налічує понад 356930 тис. 

документів.  

За поточний рік в МБІЦ надійшло 1260 примірників літератури; 89 

дисертацій та авторефератів науковців, які здобули наукові звання в Академії.  

До структури МБІЦ входять: 

Відділ комплектування і наукової бібліографії 



Працівники відділу комплектування та наукової бібліографії 

забезпечують науково обґрунтоване, повне і оперативне комплектування 

фонду бібліотеки усіма видами друкованих видань; аналітико-синтетичну 

обробку документів; запис книг, періодичних видань та дисертацій; ведення 

та редагування електронного каталогу з дотриманням діючих стандартів. 

Прийом, облік, реєстрація отриманих документів здійснюється як в 

традиційній формі, так і в автоматизованому режимі за допомогою АБІС 

“УФД / Бібліотека”. Система охоплює всі ділянки роботи бібліотеки: 

комплектування, обробку і каталогізацію, обслуговування читачів, моніторинг 

статистичних показників роботи бібліотеки, взаємодію з читачами з питань 

комплектування, роботу з електронними документами, експорт та імпорт. 

Ретельний облік усіх нових надходжень до бібліотечного фонду дає 

можливість аналізувати процес комплектування, а для Академії дані цієї 

статистики стають вирішальними під час акредитації кафедр та дисциплін. 

Використання автоматизованих систем обробки та обліку даних дозволяє 

швидко надати будь-яку інформацію для прийняття управлінських рішень в 

бібліотеці. 

Основні напрями роботи в здійсненні довідково-бібліографічного 

обслуговування читачів співробітниками відділу направлені на: 

- виконання бібліографічних довідок; 

- консультації з питань використання довідково-бібліографічного 

апарату;  

- організацію у відділі виставок та оглядів довідкових і бібліографічних 

видань;  

- ведення головної довідкової картотеки статей періодичних видань в 

автоматизованому режимі;  

- вивчення інформаційних потреб користувачів;  

- науково-бібліографічну роботу;  

- складання бібліографічних списків літератури;  

- надання методичної допомоги іншим відділам щодо організації 

довідково-інформаційної роботи;  

- надання допомоги викладачам кафедр щодо забезпеченості 

підручниками та навчальними посібниками в період акредитації та 

ліцензування. 

Постійно оновлюється електронна картотека періодичних видань, які 

надходять до книгозбірні. За підзвітний період в автоматизованому режимі 

було описано 3660 статей. Передплату на 2020 рік забезпечило ПАТ 

«Укрпошта». Питання, які пов’язані з передплатою періодичних видань 

вирішували в комплексі та тісному контакті з працівниками інститутів та 

факультетів Академії. Для передплати вивчався «Каталог періодичних видань 

України», розглядалися фахові видання по галузям знань та спеціальностям, 

за якими здійснюється підготовка студентів в Академії. На поточний рік було 

підписано понад 80 назв періодичних видань. 

У відділі комплектування та наукової бібліографії надавали науковцям, 

викладачам, співробітникам та студентам Академії послуги щодо присвоєння 



індексів Універсальної Десяткової Класифікації (УДК) для наукових робіт. За 

звітний період було визначено 190 індексів. 

Відділ обслуговування читачів 

Ефективність діяльності бібліотеки досягається шляхом функціонування 

скоординованої роботи всіх відділів: до послуг користувачів - відділ 

обслуговування; читальні зали на 65 місць; комп’ютерний зал (зал каталогів).  

Бібліотека Академії, маючи кваліфікований персонал, сформоване ядро 

документального фонду, електронну бібліотеку, можливості використання 

Інтернету та інші сервісні послуги, проводить значну роботу з обслуговування 

викладачів, наукових співробітників, аспірантів, студентів денної і заочної 

форм навчання, студентів-іноземців, слухачів другої вищої, задоволенню їх 

інформаційних потреб.  

Протягом 2020 р. всіма структурними підрозділами МБІЦ було охоплено 

бібліотечним обслуговуванням близько 10780 користувачів, книговидача 

становить понад 27560 примірників книг, періодичних видань та дисертацій. 

Кількість користувачів за єдиним реєстраційним обліком – 2530. 

Процес книговидачі передбачає здійснення запису книг в електронний 

формуляр шляхом сканування штрих-коду. Видача та прийом літератури в 

індивідуальному порядку проводиться у відділі обслуговування за допомогою 

традиційних методів та в автоматизованому режимі. Також однією із 

складових роботи відділу є проведення консультацій, надання практичної 

допомоги в пошуку інформації, виконання різних видів довідок, кількість яких 

значно збільшилась. Консультації та практичні заняття щодо можливостей 

використання пошукової системи ЕК , замовлення літератури та знаходження 

методичних матеріалів через сайт проводились з усіма категоріями читачів.  

В поточному році було записано до книгозбірні 870 нових користувачів 

денної та заочної форм навчання. Під час обслуговування студентів 1 курсу 

співробітники бібліотеки ознайомлюють їх зі структурою бібліотеки, складом 

фонду, правилами користування та відповідальністю за збереження отриманої 

літератури, з інформаційними ресурсами бібліотеки, щоб прищепити навички 

самостійного інформаційного пошуку в автоматизованій бібліотечній системі.  

Комп’ютерний зал (зал каталогів) 

Технологічні процеси книгозбірні забезпечують 25 комп’ютерів, які 

об’єднані у локальну мережу. У комп’ютерному залі здійснюється 

інформаційно-довідкове обслуговування, а саме: 

- надавали письмові (за допомогою електронної пошти) та усні 

консультації студентам Академії; 

- надавали послуги з тематичного підбору літератури для рефератів, 

контрольних, курсових, дипломних робіт; 

- допомагали у формуванні читацьких запитів за допомогою 

електронного каталогу та пошуку необхідних навчальних та методичних 

матеріалів; 

- створювали тематичні бібліографічні списки за запитами читачів; 

- проводили групові та індивідуальні консультації щодо користування 

електронним каталогом в локальній мережі Академії та через Інтернет; 



- надавали права доступу до електронної бібліотеки; 

- створювали віртуальні виставки для популяризації книжкового фонду 

бібліотеки;  

- надавали користувачам МБІЦ послуги зі сканування, друкування, 

роботи з офісними програмами та доступу до мережі Інтернет; 

- було оновлено програмне забезпечення до актуальної версії. 

Якщо врахувати, що довідково-бібліографічне обслуговування читачів 

швидко переміщується в електронне середовище, то поява на сайті бібліотеки 

віртуальної довідки є закономірним процесом, який дає можливість 

розширити зону обслуговування за рахунок віддаленого користувача. Робота 

віртуальної довідки МБІЦ ґрунтується на використанні довідково-

бібліографічної інформації з власного електронного каталогу. Це дозволяє 

популяризувати інформаційні можливості бібліотеки та залучати віддалених 

користувачів до використання її фонду, тим самим підвищуючи відвідуваність 

бібліотеки. 

Сучасні підходи в інформаційному обслуговуванні не можуть 

здійснюватися без вивчення інформаційних потреб читачів, ступеню їх 

задоволення, визначення необхідності запропонованих ресурсів і послуг, рівня 

інформаційної культури користувачів. Дослідження та реалізація побажань 

студентів допомагають бібліотеці максимально повно сформувати спектр 

бібліотечно-інформаційних ресурсів та послуг. Відповіді на всі ці питання 

можна отримати здійснюючи моніторинг інформаційної діяльності шляхом 

анкетування користувачів та зробити висновки щодо подальшої реалізації їх 

пропозицій. Саме для цього було проведено моніторинг інтересів читачів 

бібліотеки шляхом онлайн - опитування на сторінці МБІЦ 

http://library.iapm.edu.ua/ на теми: «Якою Ви бачите бібліотеку Академії в 

майбутньому?»; - «Що потрібно зробити для того, щоб молодь більше 

читала?»; „Мені хотілось, щоб в бібліотеці було (ваші пропозиції та 

побажання)”; „Більше всього мені не подобається в бібліотеці (ваші 

зауваження)”. За даними такого анкетування перед бібліотекарями ставляться 

нові завдання по поліпшенню якості обслуговування, формуються заходи з 

розширення популярних традиційних форм пропаганди літератури: книжкові 

виставки, відкриті перегляди, огляди.  

Співробітники бібліотеки постійно організовують книжкові виставки до 

міжнародних науково-практичних конференцій, що проводяться в Академії, 

наприклад: „Сучасна освіта: аспекти розвитку” до науково-практичної 

конференції «Ціннісні пріоритети освіти у ХХ ст.»; виставку на міжвузівську 

студентську науково-практичну конференцію на тему: ”Історія українського 

права”; на чергову Всеукраїнську науково-практичну конференцію з 

державного управління. 

 За допомогою виставок книг нових надходжень активно пропагується 

література, яка щомісяця надходить до бібліотеки Академії. Виставки 

оформлені на абонементі та в холі бібліотеки стали однією з найпопулярніших 

і найдоступніших форм бібліотечного обслуговування читачів. Вони 

допомагають розкривати потенціал бібліотечного фонду, розширювати 
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світогляд читачів. При організації і оформленні виставок в першу чергу 

враховується актуальність тематики. 

За 2020 рік працівниками бібліотеки було підготовлено й оформлено 

понад 112 тематичних виставок та інформаційних полиць. Користується 

популярністю постійно діюча виставка робіт Голови Наглядової ради Академії 

Г.В. Щокіна та виставка “Книги видавництва МАУП” (праці викладачів 

Академії). 

Основна інформація про роботу бібліотеки, про її структуру, ресурси, 

послуги, події представлена на Web-сайті бібліотеки 

(http://library.iapm.edu.ua/).  Інформація є актуальною і постійно оновлюється 

відповідно до змін. Програмне забезпечення, на якому базується Web-сторінка 

бібліотеки є відкритою системою, що дозволяє легко, зручно та оперативно 

робити зміни та доповнення до інформативної частини сайту. Протягом року 

проводилася робота з наповнення Web-сайту, а саме було створено 

бібліотечний сервіс, який набуває все більшого розвитку та впроваджено такі 

інформаційно-бібліографічні послуги Online: 

- електронна розсилка нових книжкових надходжень студентам та 

викладачам Академії; 

- тематичний підбір літератури з електронного каталогу МБІЦ; 

- віртуальна довідка. 

Тенденції розвитку бібліотечно-інформаційних технологій та діяльність 

самої бібліотеки вже неможливо уявити без електронних інформаційних 

ресурсів. Електронна бібліотека налічує понад 5540 назв книг та методичних 

матеріалів. Цей масив документів постійно оновлюється та коригується із 

врахуванням перейменування або створення нових спеціальностей/дисциплін 

та надходжень нових документів.  

Для зручності користувачів на сайті бібліотеки створено розділ «Наукові 

видання Академії», який систематично поповнюється новими випусками та 

розділ «Періодичні видання», який містить посиланнями на фахові періодичні 

видання, які мають відкритий доступ в мережі Інтернет за профілем Академії.  

Щоб утримати свої позиції в сучасному інформаційно-комунікативному 

просторі, створити умови комфортності та якості обслуговування, бібліотеки 

почали долучатись до соціальних мереж. Якщо основне призначення Web-

сайту бібліотеки – служити джерелом інформації, то призначення соціальної 

мережі – це інтерактивне спілкування бібліотекаря з читачами та колегами. 

Інформація про бібліотеку Академії в соціальній мережі Фейсбук 

(//www.facebook.com/Biblioteka.MAUP/) є відчутною підтримкою основного 

бібліотечного сайту.  

Змістовною формою підвищення кваліфікації є науково-практичні 

конференції, тренінги які мають на меті глибоке вивчення бібліотечного 

досвіду, його теоретичне осмислення і практичні рекомендації. Участь у них 

сприяє впровадженню інноваційних напрямів в діяльність бібліотеки, умінню 

бібліотекарів узагальнювати і аналізувати, логічно викладати свої думки.  

Підвищення кваліфікації, вміння орієнтуватись у світі новітніх технологій 

завжди у полі зору співробітників бібліотеки. Два працівника МБІЦ протягом 
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року отримали членство в Українській бібліотечній асоціації, відвідували 

конференції та тренінги. А саме: тренінг «Онлайн - сервіси для створення 

візуального контенту»; тренінг на тему «Як планувати культурно-освітню 

діяльність бібліотеки без календаря визначних дат?»; тренінг з академічної 

доброчесності для бібліотекарів, який проходив в Американській бібліотеці 

ім. Віктора Китастого в НаУКМА. Взяли участь у роботі ХІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Бібліотека і книга в контексті часу», 

тема року –«Бібліотечні фонди: актуальні питання управління» та в 

щорічній Конференції УБА на тему: «Інша бібліотека – вийти за межі». 

 

Таблица 5.4 Библиотечное оборудование * 

 

5.5. Вищий навчальний заклад забезпечує необхідні кошти для 

організації роботи та якісного виконання навчальної програми. 

Фінансові ресурси забезпечують досягнення визначених освітньою 

програмою цілей та програмних результатів навчання, оскільки планування їх 

здійснюється перспективно, передбачається планом роботи Академії та 

уточнюється у кінці кожного фінансового року. Достатня розумність 

фінансування потреб регулюються фінансово-плановим відділом бухгалтерії 

за погодженням із Наглядовою радою Академії та гарантом освітньої 

програми. Матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, 

обладнання тощо) забезпечують досягнення визначених освітньою програмою 

цілей та програмних результатів навчання наступним чином: 

- бібліотечний фонд за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» 

відповідає Ліцензійним умовам; 

- передплачуються основні педагогічні, технічні та методичні 

видання України; 

- програмне забезпечення оформлене належним чином та дає 

можливість використовувати і виготовляти відео уроки; створювати 

презентації тощо; 

- навчально-методичне забезпечення освітньої програми дає 

можливість досягти визначених освітньою програмою цілей та програмних 

результатів навчання завдяки його змістовій насиченості та постійному 

оновленню. Робочі програми навчальних дисциплін, матеріали практичних 

занять тощо проходять реальне обговорення на кафедрі та періодично 

проходять методичну експертизу, яка проводиться комісією моніторингу 

освітніх програм та навчально-методичного забезпечення методичної ради 

інституту. 
 

Таблица 5.5 Финансовая устойчивость * 

 
 

Додатки: 

Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП 

Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП 



Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, 

освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання 

 
 


