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1. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності  

126 Інформаційні системи та технології 

 

1 – Загальна інформація 
Повна назва за-

кладу вищої 

освіти та струк-

турного підрозді-

лу 

Полтавська державна аграрна академія, Навчально-науковий інсти-

тут економіки, управління, права та інформаційних технологій, ка-

федра інформаційних систем та технологій 

Рівень вищої 

освіти 
Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мо-

вою оригіналу 

Магістр, магістр з інформаційних систем та технологій 

Офіційна назва 

освітньо-

професійної про-

грами 

Інформаційні управляючі системи та технології 

Тип диплому та 

обсяг освітньо-

професійної про-

грами 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 

1,5 навчальні роки 

Форми навчання Очна (денна), заочна 

Наявність акре-

дитації 
Впроваджується вперше з 2021 р.  

Цикл/рівень 
НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рі-

вень 
Передумови Наявність освітнього ступеня бакалавра або ОКР Спеціаліст 
Мова(и) викла-

дання 
Державна 

Термін дії освіт-

ньо-професійної 

програми 
На період до первинної акредитації 

Інтернет-адреса 

постійного розмі-

щення опису осві-

тньо-професійної 

програми 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5760/opp_маг_2021.pd

f  

2 – Мета освітньо-професійної програми 
Підготовка фахівця, здатного вирішувати складні задачі і проблеми у галузі інформацій-

них систем і технологій та здійснювати професійну діяльність з проектування, розгортан-

ня, інтегрування, тестування та впровадження і експлуатації інформаційних систем та те-

хнологій у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва. 
3 - Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна об-

ласть 
Галузь знань – 12 Інформаційні технології. 
Спеціальність – 126 Інформаційні системи та технології. 

Об’єкти вивчення: теоретичні та методологічні основи й інструмента-



льні засоби створення і використання інформаційних систем та техно-

логій у різних галузях людської діяльності, національної економіки та 

виробництва; критерії оцінювання і методи забезпечення якості, надій-

ності, відмовостійкості, живучості інформаційних систем та техноло-

гій, а також моделі, методи та засоби оптимізації та прийняття рішень 

при створенні й використанні інформаційних систем та технологій.  

Цілі навчання: формування та розвиток загальних і професійних ком-

петентностей з інформаційних систем та технологій, що сприяють со-

ціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці; отримання 

вищої освіти для розробки, впровадження й дослідження інформацій-

них систем та технологій. 

Теоретичний зміст предметної області: поняття та принципи інфор-

маційного менеджменту, системної інтеграції та адміністрування інфо-

рмаційних систем, управління ІТ-проектами, архітектури IT-

інфраструктури підприємств.  

Методи, методики та технології наукового пізнання: методи, мето-

дики, підходи та технології фундаментальних та прикладних наук, ма-

тематичного та комп’ютерного моделювання; методи, методології, 

техніки та підходи суміжних галузей, у яких використовуються ІСТ. 

Інструменти та обладнання: комп’ютерна техніка, контрольно-

вимірювальні прилади, технічні засоби, програмно-технічні комплекси, 

мережне обладнання, спеціалізоване програмне забезпечення, професійні 

прикладні програми, сучасні мови програмування тощо. 

Орієнтація осві-

тньо-професійної 

програми 

Освітньо-професійна академічна з проблемно-орієнтованим навчан-

ням. 

Основний фокус 

освітньої про-

грами та спеціа-

лізації 

Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю 

«Інформаційні системи та технології», яка грунтується на загальнові-

домих результатах із врахуванням сучасного стану інформаційних тех-

нологій 

Освітньо-професійна програма забезпечує акцент на готовність працюва-
ти й набувати знання і навички з інформаційних систем та технологій, мате-
матичного та комп’ютерного моделювання процесів і систем різної природи, 
прийняття рішень за умов невизначеності при створенні інформаційних сис-
тем різноманітного призначення, задач проектування, розгортання та оптимі-
зації систем баз даних. 

Ключові слова: інформаційні системи, інформаційні технології, великі 

дані, сховища даних, безпека інформаційних систем, управління прое-

ктами, інфраструктура інформаційних технологій, системи збереження 

та пошуку інформації, проектування, впровадження, інтелектуальні 

системи та технології 
Особливості 

освітньо-

професійної про-

грами 

Програма орієнтована на сучасний та перспективний стан розвитку 

інформаційних технологій та систем, практичне використання та роз-

робка апаратного та програмного забезпечень для вирішення науково-

технічних та прикладних задач. Рівень підготовки фахівців забезпечу-

ється наявністю спеціалізованих лабораторій, проходженням вироб-

ничих практик, написанням наукових робіт, тез, статей; презентації 

проведених досліджень та пропозицій на науково-практичних конфе-

ренціях. 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 



Придатність до 

працевлашту-

вання 

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національ-

ним класифікатором професій ДК 003 : 2010 : 

на посадах державної служби в органах державної влади,  

2 Професіонали 

21 Професіонали в галузі фізичних, математичних та 

технічних наук 

213 Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації) 

2131 Професіонали в галузі обчислювальних систем 

2131.2 Розробники обчислювальних систем 

http://www.dk003.com/?code=2131.2&list=2131.2 - 2131.2 

2131.2 Адміністратор бази даних 2131.2 Адміністратор 

даних 2131.2 Адміністратор доступу 2131.2 Адміністра-

тор доступу (груповий) 2131.2 Адміністратор задач 

2131.2 Адміністратор системи 2131.2 Аналітик комп'ю-

терних систем 2131.2 Аналітик комп'ютерного банку 

даних 2131.2 Аналітик операційного та прикладного 

програмного забезпечення 2131.2 Аналітик програмного 

забезпечення та мультимедіа 2131.2 Інженер з автомати-

зованих систем керування виробництвом 2131.2 Інженер 

з комп'ютерних систем 2131.2 Інженер з програмного 

забезпечення комп'ютерів 2131.2 Інженер-дослідник з 

комп'ютеризованих систем та автоматики 

2132 Професіонали в галузі програмування 

2132.2 Розробники комп'ютерних програм 

http://www.dk003.com/?code=2132.2&list=2132.2 - 2132.2 

2139 Професіонали в інших галузях обчислень (комп'ютери-

зації) 

2139.2 Професіонали в інших галузях обчислень 

http://www.dk003.com/?code=2139.2&list=2139.2 - 2139.2 

312 Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки 

3121 Техніки-програмісти 

http://www.dk003.com/?code=3121&list=3121 - 3121 
 

Подальше нав-

чання 
Можливість для продовження навчання на третьому (освітньо-
онауковому) рівні:  9 рівня НРК України, третього циклу QF-EHEA, 8 рівня 
ЕQF-LLL. 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 

навчання 
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне 

самонавчання. Проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-

комп’ютерні, саморозвиваючі, колективні та інтегративні, контекст-

ні технології навчання, навчання за допомогою електронного ресур-

су, навчання на основі досліджень.  

Викладання проводиться у вигляді: лекції, семінарські та практичні 

заняття, лабораторні роботи, ділові ігри, курсові роботи, індивідуа-

льні заняття, робота з навчально-науковою літературою, практики 

тощо. 
Оцінювання Оцінювання якості освоєння освітньо-професійної програми вклю-

чає поточний і підсумковий контроль знань (семестровий контроль 

та підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти). 

Поточний контроль здійснюється на семінарських, практичних, ла-

бораторних заняттях (усне опитування, виступи студентів при обго-

воренні питань або різні види письмового контролю, експрес-

контроль, контрольні роботи, тестовий контроль, лабораторно-

http://www.dk003.com/?code=21
http://www.dk003.com/?code=21
http://www.dk003.com/?code=213
http://www.dk003.com/?code=2131
http://www.dk003.com/?code=2131.2
http://www.dk003.com/?code=2131.2&list=2131.2#2131.2
http://www.dk003.com/?code=2132
http://www.dk003.com/?code=2132.2
http://www.dk003.com/?code=2132.2&list=2132.2#2132.2
http://www.dk003.com/?code=2139
http://www.dk003.com/?code=2139
http://www.dk003.com/?code=2139.2
http://www.dk003.com/?code=2139.2&list=2139.2#2139.2
http://www.dk003.com/?code=312
http://www.dk003.com/?code=3121
http://www.dk003.com/?code=3121&list=3121#3121


практичний контроль тощо). 

Підсумковий (семестровий) контроль – екзамен або залік (диферен-

ційований залік). 

Атестація здобувачів вищої освіти – публічний захист кваліфікацій-

ної магістерської роботи.  
6 – Програмні компетентності 

Інтегральна ком-

петентність 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні про-

блеми в області інформаційних систем та технологій, що передбачає 

застосування теорій, методів та моделей інформаційних систем та тех-

нологій, відповідної науки, проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов 

Загальні компе-

тентності (ЗК) 
КЗ 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на відпо-

відних рівнях 

КЗ 2. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльнос-

ті. 

КЗ 3. Здатність до дослідницької та інноваційної діяльності у галузі 

інформаційних систем технологій. 

КЗ 4. Здатність до постановки та проведення наукових досліджень на 

відповідному рівні. 

КЗ 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

КЗ 6. Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалі-

зації (креативність). 

КЗ 7. Здатність до усної та письмової презентації результатів власного 

наукового дослідження українською та іноземною мовою. 

КЗ 8. Здатність удосконалювати й розвивати свій інтелектуальний і 

культурний рівень, будувати траєкторію професійного розвитку й 

кар’єри. 

КЗ 9. Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з 

різних джерел 

КЗ 10. Здатність до здійснення безпечної діяльності. 

КЗ 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

КЗ 12. Здатність керувати проектами, організовувати командну роботу, 

проявляти ініціативу з удосконалення діяльності. 

Фахові компетен-

тності спеціаль-

ності (КС) 

КС 1. Здатність до використання сучасних методологій та технологій 

проектування та реалізації інформаційних систем. 

КС 2. Здатність до вдосконалення та розвитку методологій і технологій 

побудови інформаційних систем. 

КС 3. Здатність застосовувати методичні та нормативні документи, 

пропозиції та проводити заходи щодо реалізації розроблених проектів і 

програм. 

КС 4. Здатність до забезпечення надійності та безпеки на всіх етапах 

життєвого циклу інформаційних систем. 

КС 5. Здатність використовувати сучасні інформаційні системи та тех-

нології (виробничі, підтримки прийняття рішень, інтелектуального 

аналізу даних та інші), методики і техніки кібербезпеки під час вико-

нання функціональних завдань та обов’язків. 

КС 6. Здатність розвивати, розгортати, експлуатувати наявні інформа-

ційні системи, аналізувати показники їх функціональності та ефектив-

ності, визначати стратегію їх розвитку. 

КС 7. Здатність виявляти, локалізувати та виправляти помилки в робо-

ті програмних та апаратних засобів інформаційних систем. 

КС 8 Здатність здійснювати планування, виконання проектних дій та 



прийняття проектних рішень в процесі управління проектуванням ін-

формаційних систем, їх розгортанням, впровадженням, ефективною 

експлуатацією та розвитком. 

КС 9. Здатність до керування результатами науково-дослідної діяльно-

сті та комерціалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності, здійс-

нення їх фіксації та захисту. 

КС 10. Здатність презентувати результати науково-дослідницької дія-

льності, готувати наукові публікації, доповідати на наукових заходах. 

КС 11. Здатність  до математичного та комп’ютерного моделювання 

процесів і систем різної природи, процесів і об’єктів у професійній 

сфері. 

КС 12. Здатність ефективно вибирати належні напрями і відповідні 

методи для розв’язування задач в області інформаційних технологій та 

розподілених систем баз даних та знань. 

КС 13. Здатність застосовувати методи та засоби обчислювального 

інтелекту для розроблення інтелектуальних інформаційних систем та 

технологій в різних галузях. 

КС 14. Здатність працювати зі сховищами великих даних, і використо-

вувати інструментальні засоби інтеграції різнотипних даних у наборах 

великої розмірності, здійснювати їх інтелектуальну обробку і створю-

вати прикладні інформаційні продукти. 

КС 15. Здатність управляти проектами розробки, розгортання та розви-

тку інформаційних систем, застосовуючи стандарти, методи та техно-

логії управління проектами і програмами, оцінюючи фактори ризиків 

та управління ними в процесі впровадження інформаційних систем. 

КС 16. Здатність використовувати технології розподілених обчислень, 

віртуалізації серверних систем, проектувати корпоративні обчислюва-

льні системи, застосовувати кластерні та гетерогенні розподілені обчи-

слювальні системи для розв’язання прикладних задач і проведення 

наукових досліджень, розв'язувати проблеми масштабованості, проек-

тування та експлуатації розподілених інформаційних систем. 

7 – Програмні результати навчання(проект) 

 ПР 1. Демонструвати знання методологій і технологій, процесів та 

стандартів проектування та реалізації інформаційних систем. 

ПР 2. Застосовувати знання методів організації науково-дослідної 

роботи, вимог до оформлення результатів науково-дослідної діяльнос-

ті.  

ПР 3. Здатність використовувати поглиблені професійно-профільні 

знання та практичні навички для оптимізації проектування інформа-

ційних систем будь-якої складності, для вирішення конкретних завдань 

проектування інтелектуальних інформаційних систем з управління 

об'єктами різної фізичної природи..  

ПР 4. Демонструвати знання стандартів, методів, і технологій управ-

ління проектами створення, розгортання та розвитку інформаційних 

систем, основ управління ризиками та якістю проектів інформаційних 

систем, світового досвіду планування управління проектами інформа-

ційних систем. 

ПР 5. Здатність демонструвати знання і практичні навички програму-

вання та використання прикладних і спеціалізованих комп’ютерних 

систем та середовищ для розв’язання задач проектування..  

ПР 6. Моделювати високорівневі абстракції у наборах великих даних, 

здійснювати їх інтелектуальний аналіз і оперативну обробку, застосо-



вувати інструментарій аналітики великих даних в процесі розв’язання 

прикладних задач. 

ПР 7. Визначати чинники уразливості інформаційних систем, загрози 

інформаційної безпеки, забезпечувати безпеку інформаційних систем, 

здійснювати її моніторинг, розробляти і впроваджувати заходи щодо 

запобігання порушення захисту інформації і доступу до даних, встано-

влювати, налагоджувати та супроводжувати технічні засоби захисту 

інформації. 

ПР 8. Обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти від-

повідне програмне забезпечення, що входить до складу інформаційних 

систем та технологій. 

ПР 9. Застосовувати правила оформлення проектних матеріалів інфо-

рмаційних систем та технологій, знати склад та послідовність вико-

нання проектних робіт з урахуванням вимог відповідних нормативно-

правових документів для запровадження у професійній діяльності.  

ПР 10. Здійснювати системний аналіз архітектури підприємства та 

його ІТ-інфраструктури, проводити розроблення та вдосконалення її 

елементної бази і структури. 

ПР 11. Працювати в команді й ініціювати використання вмінь та на-

вичок комунікативного менеджменту. 

ПР 12. Відповідати вимогам спілкування в діалоговому режимі з ши-

рокою науковою спільнотою та громадськістю в сфері комп’ютерних 

наук та інформаційних технологій, у т.ч. іноземною мовою  

ПР 13. Демонструвати соціальну відповідальність за результати 

прийняття стратегічних рішень;  

ПР 14. Практикувати прийняття рішень у складних і непередбачува-

них умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозуван-

ня. 

ПР 15. Здатність організовувати, конфігурувати та розробляти Веб-

системи, використовуючи принципи розподілених систем, гіпертекс-

тових систем, відповідні технічні та програмні засоби. 

ПР 16. Демонструвати здатність саморозвитку та самовдосконалення 

продовж життя. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпе-

чення 

Кадрове забезпечення відповідає чинним Ліцензійним умовам про-

вадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та базується на 

наступних принципах: відповідності наукових спеціальностей нау-

ково-педагогічних працівників освітнім галузі знань та спеціальнос-

ті; обов’язковості та періодичності проходження стажування і під-

вищення кваліфікації викладачів; моніторингу рівня наукової актив-

ності науково-педагогічних працівників; впровадження результатів 

стажування та наукової діяльності у освітній процес. 

Матеріально-

технічне забезпе-

чення 

Матеріально-технічне забезпечення відповідає ліцензійним вимогам 

щодо надання освітніх послуг у сфері вищої світи і є достатнім для 

забезпечення якості освітнього процесу, зокрема: 

навчальні приміщення;  

спеціалізовані комп’ютерні лабораторії;  

навчально-дослідна лабораторія; 

спортивний зал, спортивні майданчики; 

бібліотека, читальний зал; 

точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  

мультимедійне обладнання; 



приміщення для науково-педагогічних працівників; 

гуртожитки, пункти харчування та ін. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне забез-

печення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення відповідає лі-

цензійним вимогам, має актуальний змістовий контент, базується на 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях та включає: 

бібліотека, читальний зал з достатнім фондом навчальної, наукової 

літератури та фахових періодичних видань; 

електронна бібліотека ПДАА: http://lib.pdaa.edu.ua/; 

офіційний сайт ПДАА: https://www.pdaa.edu.ua/; 

віртуальне електронне навчальне середовище; 

необмежений доступ до мережі Інтернет, точки бездротового дос-

тупу до мережі; 

корпоративна пошта; 

навчальні і робочі плани;  

графіки навчального процесу; 

комплекси навчально-методичного забезпечення навчальних дис-

циплін; 

робочі програми та силабуси навчальних дисциплін; 

наскрізна програма практики, робочі програми практик; 

електронний ресурс, який містить навчально-методичні матеріали з 

навчальних дисциплін навчального плану; 

методичні вказівки щодо виконання курсових робіт; 

методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи здо-

бувачами вищої освіти; 

програма атестації здобувачів вищої освіти; 

репозитарій ПДАА та ін. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кре-

дитна мобільність 
На основі двосторонніх договорів між Полтавською державною аг-

рарною академією та закладами вищої освіти України. 

Міжнародна кре-

дитна мобільність 
Забезпечується відповідно до підписаних міжнародних угод та ме-

морандумів 
Навчання інозе-

мних здобувачів 

вищої освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загаль-

них умовах з додатковою мовною підготовкою. 

 

http://lib.pdaa.edu.ua/
https://www.pdaa.edu.ua/


2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

Код 

 н/д 

Компоненти освітньо-професійної програми (навчаль-

ні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кіль-

кість 

кредитів 

Се-

местр 

Форма під-

сумкового 

контролю 

І Цикл загальної підготовки 

Обов’язкові компоненти 

ОК 1 Методологія та організація наукових досліджень 3 1 Залік 

ОК 2 Патентознавство та інтелектуальна власність 3 1 Залік 

ОК 3 Практикум з іншомовного наукового спілкування 3 2 Залік 

ІІ Цикл професійної підготовки 

Обов’язкові компоненти 

ОК 4 
Технології розробки та впровадження інформаційних 

систем 
6 

1 

Екзамен 

ОК 5 
Програмні технології створення інформаційних сис-

тем 
7 

1, 2 

Екзамен 

ОК 6 Нейронні мережі 4,5 2 Екзамен 

ОК 7 Технології обробки великих даних 6 2 Екзамен 

ОК 8 Інтелектуальні системи в управлінні та керуванні 5 3 Екзамен 

ОК 9 
КР Програмні технології створення інформаційних 

систем 
3 

2 

диф. залік 

ОК 10 Стажування з фаху 6 2 диф. залік 

ОК 11 Переддипломна практика 6 3 диф. залік 

ОК 12 Захист кваліфікаційної роботи 1,5 3 захист 

ОК 13 Підготовка кваліфікаційної роботи 12 2,3  

Загальний обсяг обов’язкових компонент 66   

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми 

Загальний обсяг вибіркових компонент 24   

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 
90 

 

 

 



2.2. Структурно-логічна схема освітнього процесу 

 

 

Код компонентів ОПП, що передують вивченню 

1 се-

местр      

2 се-

местр   

3 се-

местр    

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК13 

 ОК1              

 ОК2              

 ОК3              

 ОК4              

 ОК5              

 ОК6              

 ОК7              

 ОК8              

 ОК9              

 ОК10              

 ОК11              

 ОК12              

 ОК13              

 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації здо-

бувачів вищої освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту магістерсь-

кої кваліфікаційної роботи. 

Вимоги до  

кваліфікаційної робо-

ти 

Магістерська кваліфікаційна робота має передбачити теоретичне 

або експериментальне дослідження одного з актуальних завдань 

спеціальності в області сучасних інформаційних систем та тех-

нологій, та демонструвати вміння автора використовувати над-

бані компетентності та результати навчання, логічно, на підставі 

сучасних наукових методів викладати свої погляди за темою до-

слідження, робити обґрунтовані висновки і формулювати конк-

ретні пропозиції та рекомендації щодо розв’язаної задачі, а та-

кож ідентифікувати схильність автора до наукової або практич-

ної діяльності. Кваліфікаційна робота або її реферат має бути 

оприлюднена в електронному інформаційному просторі. 

Документи, які отри-

мує випускник на ос-

нові успішного прохо-

дження атестації 

 

Документ встановленого зразка про присудження ступеня вищої 

освіти бакалавр із присвоєнням кваліфікації: Магістр з інформа-

ційних систем та технологій 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

 освітньо-професійної програми 

 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 

ЗК 1              

ЗК 2              

ЗК 3              

ЗК 4              

ЗК 5              

ЗК 6              

ЗК 7              

ЗК 8              

ЗК 9              

ЗК 10              

ЗК 11              

ЗК 12              

КС 1              

КС 2              

КС 3              

КС 4              

КС 5              

КС 6              

КС 7              

КС 8              

КС 9              

КС 10              

КС 11              

КС 12              

КС 13              

КС 14              

КС 15              

КС 16              

 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповід-

ними компонентами освітньо-професійної програми 

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 

ПР 1              

ПР 2              

ПР 3              

ПР 4              

ПР 5              

ПР 6              

ПР 7              

ПР 8              

ПР 9              

ПР 10              

ПР 11              

ПР 12              

ПР 13              

ПР 14              

ПР 15              

ПР 16              

 



6. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти 

У ПДАА функціонує система внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти, яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1)визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення ре-

зультатів таких оцінювань на офіційному сайті ПДАА, на інформаційних стен-

дах та в будь-який інший спосіб;  

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників;  

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти, за кожною 

освітньою програмою;  

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управ-

ління освітнім процесом;  

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені ви-

щої освіти та кваліфікації;  

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками за-

кладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забез-

печення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академі-

чного плагіату;  

9) інших процедур і заходів.  
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