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Заклад вищої освіти Державний вищий навчальний заклад
(відокремлений структурний «Придніпровська державна академія
підрозділ закладу вищої будівництва та архітектури»
освіти)

Матеріали акредитаційної А -і9 -о і7 7 -ід 6
справи

ГО освітньої програми у Єдиній 26100
державній електронній базі 
з питань освіти

Назва освітньої програми Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології

Спеціальність, спеціалізація 151 Автоматизація та комп’ютерно-
(за наявності) інтегровані технології

Рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі — Національне 
агентство), ознайомившись із відомостями про самооцінювання ЗВО, звітом 
експертної групи та експертним висновком галузевої експертної ради (надалі — 
ГЕР), погоджується, що освітня програма відповідає таким рівням відповідності: 
«В» -  критерії і, з, 4, 5, 6, 7, 9; «Е» -  критерії 2, 8.

На підставі розглянутих документів та згідно з пунктами 2-4 розділу III 
Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України ї ї  липня 2019 р. № 977, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
8 серпня 2019 р. за № 880/33851, на засіданні Національного агентства

УХВАЛИЛИ:

1. Акредитувати освітню програму умовно (відкладено).
2. Звернути увагу гаранта освітньої програми та адміністрації ЗВО на Рішення 
Національного агентства від 27 листопада 2019 р. з приводу гуманітарної складової 
освітнього процесу, дотримання мовного законодавства та інших законів України



(http://bit.lv/naqa language) стосовно гуманітарної складової згаданої ОП та 
формування відповідної політики ЗВО, а також на Рекомендації Національного 
агентства щодо запровадження внутрішньої системи забезпечення якості вищої 
освіти від 26 червня 2019 Р- (http://bit.lv/naqa recommendations).
3. Рекомендувати гаранту освітньої програми та адміністрації ЗВО до наступної 
акредитації врахувати зауваження та пропозиції зовнішнього забезпечення якості 
вищої освіти (звіт експертної групи і експертний висновок галузевої експертної 
ради), зокрема:
3.1. Оприлюднити освітню програму, затверджену, діючий варіант якої був 
затверджений Вченою радою ЗВО 2018 р., на сайті ЗВО.
3.2. Програмні результати навчання забезпечувати нормативними дисциплінами.
3.3. Забезпечити вибірковість дисциплін в обсягах, відповідних чинному 
законодавству. Створити можливість формувати індивідуальної траєкторії через 
застосування моделі вибору блоку дисциплін.
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