
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 15554 Геологія

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 103 Науки про Землю

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Криворізький національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 15554

Назва ОП Геологія

Галузь знань 10 Природничі науки

Cпеціальність 103 Науки про Землю

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Монюшко Марина Михайлівна, Дроздова Анжеліка Володимирівна,
Михайлів Ірина Романівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 27.01.2021 р. – 29.01.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%
B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%91
%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%81%
D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D
0%BD%D1%8C/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1
%96%D1%8F/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%8
1%D1%82%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC
%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D
0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9E%D0%9F%D0%9F_%D0%93%D0%B5%D
0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf

Програма візиту експертної групи http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%
B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%91
%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%81%
D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D
0%BD%D1%8C/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1
%96%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%
BC%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%83_%D0%9
3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

I. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністю
Критеріям оцінювання якості освітньої програми
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На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітньо-професійна програма ОПП “Геологія” та освітня діяльність за нею відповідають критеріям, викладеним у
Додатку до Положення про акредитацію освітніх програм, з недоліками, що не є суттєвими. ОПП є актуальною,
підготовлені за нею фахівці-геологи затребувані на ринку праці, оскільки володіють теоретичними знаннями та
практичними навичками. Цілі ОПП та програмні результати навчання відповідають вимогам Стандарту вищої
освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Форми і методи навчання враховують студоцентрований підхід
і принципи академічної свободи. Навчальний процес забезпечують науково-педагогічні працівники відповідної
освіти і кваліфікації. Гарант освітньої програми та члени групи забезпечення мають активну позицію щодо
забезпечення якості освітнього процесу та подальшого удосконалення ОПП. Виявлені недоліки та слабкі сторони
ОПП не знижують загальне позитивне враження, а визначають перспективи подальшого розвитку освітньої
програми.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Сильні сторони: Відповідність цілей ОП до Стратегії КНУ на період 2020-2025 рр. Наявність вмотивованого
академічного персоналу як на стадії проектування, так і на стадії подальшого перегляду та оновлення ОП. Реальне
впровадження процесів моніторингу та аудиту освітніх програм із всебічним залученням внутрішніх та зовнішніх
стейкхолдерів та використанням інструментів анкетування, опитування, оцінювання, порівняння, тощо. Тісні й
дружні зв'язки та співпраця кафедри геології та прикладної мінералогії з зацікавленими роботодавцями, що
дозволяє забезпечити їх участь як у формуванні змісту ОП, так і практичної підготовки здобувачів вищої освіти на
робочих місцях. Цілі ОП і ПРН визначено з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці,
галузевого і регіонального контекстів. ОП має досить актуальний та перспективний фокус на вивчення геології
Криворізького залізорудного басейну. Значний ступінь студентоцентризму освітнього процесу за цією ОП, розгляд
за результатами анкетування та врахування думок і пропозицій студентів при підборі форм та методів навчання і
викладання. Високий рівень матеріально‐технічного забезпечення ОПП, що забезпечує досягнення визначених
цілей та програмних результатів навчання. Оприлюднення інформації про освітню програму в обсязі, достатньому
для інформування внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів та суспільства (включно з цілями,очікуваними
результатами навчання та освітніми компонентами). Позитивні практики: 1) запровадження в ЗВО автоматизованої
системи управління освітнім процесом з електронними кабінетами викладачів та студентів, за допомогою яких
студентів інформують про цілі, зміст, програмні результати навчання, порядок та критерії оцінювання за кожною з
освітніх компонентів ОП; 2) функціонування низки важливих сервісів підтримки здобувачів вищої освіти, в т.ч.
психологічної служби, культурно-масовий, спортивний, соціальний сектори тощо; 3) високий рівень
поінформованості студентів стосовно їх прав та дій у разі виникнення конфліктних ситуацій.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. Наразі ОПП не відповідає стандарту ВО за спеціальністю 103 «Науки про Землю» галузі знань Природничі науки
для першого (бакалаврського) рівня освіти у формі підсумкової атестації, яким передбачений прилюдний захист
кваліфікаційної роботи. 2 . Навчальний план заочної форми навчання розроблено на 212 кредитів ЄКТС. 3.
Вибіркові дисципліни сформовані у групи зі схожих за змістом навчальних дисциплін, які забезпечуються кафедрою
геології та прикладної мінералогії, мають однакову предметну область вивчення та читаються одним лектором. По
деяких вибіркових компонентах відмічається перевищення обсягу самостійної роботи від межі 1/3 - 2/3 загального
обсягу. 4. Матриці відповідності та забезпечення ПК та ПРН компонентам ОП іноді містять помилки, або відповідні
ПК та ПРН не відображені у робочих навчальних програмах. 5. Здобувачі ВО не користуються можливостями
академічної мобільності. 6. Невисока публікативна активність НПП у виданнях, що індексуються наукометричними
базами Scopus та Web of Science. 7. Незначна кількість навчальної та навчально-методичної літератури у
електронній базі бібліотеки університету. Електронний репозитарій університету перебуває на початковій стадії
наповнення. 8. На сайті ЗВО та кафедри не представлена інформація щодо наукових інтересів, публікації,
навчально-методичних розробок НПП. Рекомендації: 1. Привести форму підсумкової атестації здобувачів до вимог
Стандарту, яким передбачено публічний захисту кваліфікаційної роботи. 2. Привести навчальний план заочної
форми до обсягу 240 кредитів ЄКТС, як це визначено Стандартом та зазначено в описі ОПП. 3. Розширити перелік
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вибіркових дисциплін, із забезпеченням можливості вибору, окрім фахово-орієнтованих, також дисциплін суміжних
спеціальностей, мовного та соціо-гуманітарного спрямуваня. Привести співвідношення аудиторного навантаження
та самостійної роботи до встановлених норм. 4. Виправити розбіжності ПК та ПРН у робочих навчальних програмах
та Матрицях відповідності ПК та ПРН компонентам ОП. 5. Посилити роботу зі здобувачами ВО щодо мотивації їх
участі у програмах академічної мобільності, що діють у ЗВО. 6. Розширити географію співавторів статей НПП
враховуючи інтернаціоналізацію діяльності закладу вищої освіти, посилити практику опублікування наукових
досліджень у закордонних наукометричних виданнях. Оновлювати списки основної і додаткової (рекомендованої)
літератури у силабусах і робочих програмах ОП із включенням публікацій за результатами наукових досліджень
викладачів ОП. 7. Додати до електронного каталогу бібліотеки КНУ підручники, монографії, періодичні видання,
енциклопедії, що можуть знадобитись здобувачам ВО за ОПП «Геологія», у т. ч. наукові та методичні праці НПП
випускової кафедри. По мірі захисту бакалаврських та магістерських робіт наповнювати репозитарій
кваліфікаційних робіт. 8. На вебсайті кафедри представити інформацію щодо наукових інтересів, публікацій,
навчально-методичних розробок науково-педагогічного персоналу.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Мета і цілі ОП “Геологія” першого (бакалаврського) рівня спеціальності 103 “Науки про Землю” відповідають
“Стратегії розвитку КНУ на 2020-2025 рр.” (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf). Місією ЗВО є підготовка
конкурентоздатних фахівців із високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності та
соціальної відповідальності. Вона корелюється з цілями ОП, якими передбачено формування і розвиток загальних і
професійних компетентностей з геології, яких достатньо для успішного початку професійної діяльності або
продовження навчання за програмою другого (магістерського) рівня. Основні стратегічні завдання КНУ, які зокрема
включають постійний розвиток та вдосконалення освітніх послуг, забезпечення ефективної та результативної
співпраці з усіма зацікавленими сторонами у процесі формування і реалізації освітніх програм та співпраця із
зацікавленими сторонам на місцевому і регіональному рівнях відображені у цілях, які передбачають формування у
здобувачів вищої освіти за даною ОПП здатності розв’язувати специфічні фахові проблеми та практичні задачі в
галузі геології з подальшим використанням отриманих знань і навичок для якісного виконання службових
обов’язків та професійного росту. Проведені зустрічі з адміністрацією ЗВО, гарантом ОП та роботодавцями
підтверджують, що фокус (унікальність) даної програми полягає у регіональному аспекті і забезпеченні потреби у
фахівцях-геологах підприємств Криворізького залізорудного басейну, а освітня політика університету загалом та на
ОП зокрема, формується з урахуванням побажань і потреб стейкхолдерів.

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

На освітній програмі у різній мірі відбувається залучення усіх стейкхолдерів до формулювання цілей та програмних
результатів навчання. Найактивнішими серед них є роботодавці: вони долучаються до визначення освітніх
компонентів та рецензування ОП, надають свої пропозиції під час проведення науково-практичних конференцій,
відкритих лекцій та проведення практик студентів. На офіційному вебсайті кафедри геології та прикладної
мінералогії (https://gtpm.knu.edu.ua/) розміщені рецензії на ОПП від провідних фахівців галузі. Так, завідувач
відділу проблем геології та розробки рудних родовищ Державної наукової установи “Центр морської геології,
геоекології та осадового рудоутворення НАН України”, канд. геол.-мінер. наук, доцент В.В.Іванченко запропонував
внести зміни до переліку основних та вибіркових компонентів і тим самим уточнити структурно-логічну схему
програми. Питання щодо якості та рівня підготовки фахівців також піднімаються при неформальному спілкуванні
викладачів кафедри з виробничою і науковою спільнотою регіону. Під час онлайн-зустрічі роботодавці підтвердили
інформацію, щодо їх залучення до визначення освітніх компонентів і програмних результатів навчання. Академічна
спільнота, представлена групою забезпечення, також бере участь у визначення освітніх компонентів, що визначають
навчання на ОП. До рецензування ОП долучались НПП інших ЗВО – завідувач кафедри геології, розвідки та
збагачення корисних копалин ДонНТУ, д.г.н. В.І. Альохін та професор кафедри геології та розвідки корисних
копалин НТУ “Дніпровська політехніка”, д.г.н. М.В. Рузіна – які на відкритій зустрічі підтвердили свою участь.
Здобувачі ВО та випускники (за напрямом Геологія) у переважній більшості свої пропозиції зводять до збільшення
обсягів професійно спрямованих дисциплін та іноземної мови. В описі ОПП 2020 р. враховано їхнє побажання:
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зменшено обсяг таких дисциплін, як “Фізика”, “Вища математика”, “Фізвиховання” та збільшено для дисципліни
“Іноземна мова”.

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

Робочою групою разом із фахівцями Центру сприяння працевлаштуванню студентів і випускників проводиться
аналіз ринку праці з відкритих джерел, при професійному спілкуванні на різноманітних науково-практичних
конференціях та при особистісних контактах викладачів кафедри. Свої пропозиції щодо практик, стажування та
працевлаштування роботодавці мають змогу також виставляти на сайті університету
(http://www.knu.edu.ua/propozycii-robotodavciv). Ринок праці представлений науково-дослідними, науково-
виробничими та гірничо-видобувними підприємствами Кривбасу, для яких притаманна своя специфіка діяльності
(польові роботи, геологічне обслуговування, гідрогеологічні, геофізичні дослідження, моделювання родовищ,
підрахунок запасів тощо), тому цілі даної освітньої програми орієнтовані на формування широкопрофільного
фахівця, а освітні компоненти циклу професійної підготовки дозволяють здобути компетентності, які враховують
тенденції розвитку спеціальності, галузевого та регіонального контекстів. Зустріч із роботодавцями
продемонструвала їхню зацікавленість у випускниках програми (відгуки по окремих з них розміщені на вебсторінці
кафедри та підтверджені при онлайн-зустрічі), однак, як зауважив головний гідрогеолог ДП
«Укрчорметметрологія» Ю.М. Бублик, при працевлаштуванні перевага надається мешканцям регіону (питання
забезпечення житлом). Варто зауважити, що у геологічних відділах науково-дослідних та гірничовидобувних
підприємств Кривого Рогу працюють переважно випускники КНУ. При розробці ОП робочою групою
проаналізовано та враховано досвід аналогічних освітніх програм у вітчизняних (КНУ ім. Т. Шевченка, ЛНУ ім. І.
Франка, ХНУ ім. В. Каразіна та ін.) та іноземних (Гірничо-металургійна академія ім. Станіслава Сташиця, Польща)
ЗВО. ОПП “Геологія” – це програма першого (бакалаврського) рівня, яка містить класичні дисципліни загальної та
професійної підготовки, які притаманні аналогічним програмам інших ЗВО.

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

На момент введення в дію ОПП (наказ ректора КНУ №204 від 26.04.2016 р.) Стандарт ВО за спеціальністю 103 -
Науки про Землю був відсутній. 30 серпня 2019 р. ОП переглянута, затверджена Вченою радою КНУ та введена в дію
уже з урахуванням Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 103 – Науки про Землю
затвердженого наказом МОН України 24.05.2019 №730. Проведення опитування здобувачів, академічної спільноти
та представників роботодавців спричинили зміни до ОПП, які затверджено вченою радою університету (протокол
№7 від 14.05.2020 р.) та введено в дію наказом ректора №163 від 15.05.2020 р. Перелік обов’язкових навчальних
дисциплін та їх вагове (у кредитах ЄКТС) співвідношення свідчить, що ОПП “Геологія” дозволяє досягти
програмних результатів навчання та відповідає вимогам Стандарту. Загальні, фахові компетенції та програмні
результати навчання взяті зі Стандарту, але адаптовані під власне геологічний напрямок, що конкретизує
особливість підготовки фахівців саме за програмою «Геологія». До фахових компетентностей, на вимогу
роботодавців та академічної спільноти додана додаткова – К23. Матриці відповідності та забезпечення програмних
компетентностей та програмних результатів навчання компонентам ОП іноді містять помилки, або відповідні ПК та
ПРН не відображені у робочих навчальних програмах (н-д, “Геологія України”, в описі ОПП – К08, К15, К17, К20,
ПР08, ПР10, ПР11, в робочій програмі – К04, К08, К15, К21, К22, К23, ПР12, ПР13; “Структурна геологія та
геокартування”, “Пошуки та розвідка корисних копалин” та ін.). Варто зауважити, що для ОПП 2019 р та 2020 р.
форма підсумкової атестації – написання державного екзамену – не відповідає вимогам Стандарту, яким
передбачено атестацію здобувачів здійснювати у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Сильними сторонами ОП є чітко сформовані цілі та завдання. ОПП відповідає стратегії розвитку КНУ, є класичною
для підготовки фахівців з геології та враховує регіональний аспект. Розробка ОП ґрунтувалась на потребах ринку
праці, у т.ч. регіонального та власному багаторічному досвіді підготовки фахівців-геологів.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.
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Наразі ОПП за формою атестації здобувачів вищої освіти не відповідає стандарту ВО за спеціальністю 103 «Науки
про Землю» галузі знань Природничі науки для першого (бакалаврського) рівня освіти. Рекомендовано:
якнайшвидше привести форму підсумкової атестації здобувачів до вимог Стандарту – здійснювати у формі
публічного захисту кваліфікаційної роботи. Виправити розбіжності ПК та ПРН у робочих навчальних програмах та
Матрицях відповідності програмних компетентностей та програмних результатів навчання компонентам ОП.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОПП та освітня діяльність за цією програмою відповідають визначеному критерію. Невідкладного коригування
потребує невідповідність форми підсумкової атестації здобувачів до вимог Стандарту. Оскільки здобувачі 2019 р.
набору завершуватимуть бакалаврський рівень освіти у 2023 р. (зараз вони навчаються на другому курсі), внесення
відповідних змін у навчальний план можливе без впливу на якість освіти здобувачів.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Обсяг ОП становить 240 кредитів ЄКТС: обов’язкові компоненти ОП складають 180 (75 %), вибіркові – 60 (25 %)
кредитів відповідно. Обсяг освітньої програм відповідає вимогам законодавства та Стандарту вищої освіти за
першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 103 – Науки про Землю. Варто зауважити, що навчальний план
заочної форми становить обсяг у 211 кредитів ЄКТС (2016-2019 рр.) та 212 кредитів ЄКТС (2020 р.), що є меншим за
визначений обсяг у Стандарті та описі ОПП і потребує коригування. Розбіжності виникли за рахунок навчальних
практик та фізкультури, які не заплановані в обсягах навантаження для здобувачів заочної форми навчання. З
пояснень гаранта, єдина студентка, яка зараз навчається на четвертому курсі заочної форми, переведена після
завершення другого курсу з денної форми навчання у зв’язку із народженням дитини. Відповідно, навчаючись на
денній формі нею пройдені навчальні практики та заняття з фізкультури у повному обсязі. Для студентки, яка
вступила на навчання за заочною формою у 2020 р. (зараз на першому курсі) необхідно привести навчальний план
до обсягу у 240 кредитів ЄКТС, як прописано у Стандарті.

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

Зміст ОП “Геологія” є класичним для підготовки за даним напрямом та містить всі необхідні базові компоненти, які
укладені у зрозумілу структурно-логічну схему, наведену в описі ОП. Структурно-логічна схема освітніх компонентів
сформована від фундаментальних та базових фахових дисциплін з поступовим їх посиленням спеціалізованими
дисциплінами, в тому числі й дисциплінами вільного вибору. Кожен рік навчання передбачає закріплення знань на
навчальних та виробничих практиках, які сумарно становлять 22 кредити (9,2 %), що відповідає встановленим
законодавством вимогам. Робочі програми начальних дисциплін розроблені, перебувають у вільному доступі
(https://gtpm.knu.edu.ua/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%
D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82) та містять необхідні теми для досягнення ПРН. Детальне
вивчення ОПП та загалом освітнього процесу показало, що освітні компоненти дозволяють досягти заявлених цілей
та результатів навчання.

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

Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності 103 – “Науки про Землю”, шляхом забезпечення відповідних
знань в рамках фахових дисциплін, як обов’язкових, так і переважної частини вибіркових. Дисципліни
гуманітарного спрямування (Філософія (3 кредити), Українська мова (за професійним спрямуванням) (3 кредити),
Іноземна мова (8 кредитів), Історія України та української культури (3 кредити) – становлять 17 кредитів (7,08 %)
разом. Перелік обов’язкових навчальних дисциплін забезпечує отримання здобувачами вищої освіти необхідних
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загальних та фахових компетенцій відповідно до затвердженого Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського)
рівня за спеціальністю 103 – «Науки про Землю», а саме природні та антропогенні об’єкти, процеси та явища у
геосферах у взаємозв’язку, перетвореннях і розвитку в просторі і часі. Розподіл кредитів за дисциплінами є
збалансованим та відповідає цілям ОП, включає всі необхідні «класичні» обов’язкові навчальні дисципліни та
практики, які вивчаються та проходяться за аналогічними програмами з геології.

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

У КНУ розроблено та діє Положення про формування здобувачами Криворізького національного університету
індивідуальної траєкторії навчання
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/Положення%20про%20формув
ання%20інд,траекторії%20навчання%202020.pdf). Дисципліни вільного вибору ОП «Геологія» сумарно становлять
60 (25 %) кредитів, що відповідає п. 15, ст. 62 Закону України «Про вищу освіту». Вибір дисциплін здійснюється у
електронному кабінеті здобувача у системі АСУ “ЗВО”, до запровадження системи – шляхом написання заяви у
деканаті. НПП кафедри проводиться роз’яснювальна робота щодо доцільності вибору тих чи інших навчальних
дисциплін, проте рішення приймається здобувачами. Студенти розуміють мету та процедуру індивідуального вибору
навчальних дисциплін, що підтверджено як результатами їхнього анкетування (розміщені на вебсайті кафедри), так
і при онлайн зустрічі. Вибіркові дисципліни представлені парами або трійками, з яких здобувач освіти обирає дві
дисципліни на другому курсі, чотири – на третьому та шість – на четвертому курсі. Вибіркові пари сформовані зі
схожих за змістом навчальних дисциплін, які забезпечують однакову предметну область вивчення та читаються
одним лектором, наприклад: «Геологічна зйомка» – «Методи геологічного картування»; «Корисні копалини
України» – «Мінерагенія України»; «Основи гемології» – «Експертна оцінка коштовного та декоративного каміння»
та ін. Це дещо обмежує можливості здобувачів у реалізації вибору. У 4, 5, 6 та 8 семестрах здобувачі можуть обирати
одну із трьох дисциплін, серед яких дві запропоновані кафедрою, а третя з банку вибіркових дисциплін університету.
Загалом, з банку вибіркових дисциплін здобувач може обрати 15 кредитів ЄКТС, однак на даній ОПП таких випадків
не було. Проте, представник роботодавців В.В.Іванченко (завідувач відділу проблем геології та розробки рудних
родовищ Державної наукової установи “Центр морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН
України”) зазначив недостатній рівень знань здобувачів зі споріднених дисциплін (н-д, збагачення, розробка та ін.),
відповідно гаранту та робочій групі слід приділити увагу розяснювальній роботі зі здобувачами щодо важливості
обрання дисциплін споріднених спеціальностей та соціо-економічного або гуманітарного спрямування. У ЗВО
можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії також реалізується через процедури внутрішньої та
міжнародної академічної мобільності, однак здобувачі ОПП «Геологія» такими програмами не скористались з
різних причин (недостатній рівень знання іноземної мови, фінансові труднощі, карантинні обмеження тощо).

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

ОПП та навчальний план передбачають 22 кредити (9,17 %) для здійснення практичної підготовки, які включають
навчальну геологічну практику (6 кредитів), комплексну навчальну практику з геологічної зйомки (6 кредитів) та
дві виробничі практики (загальною тривалістю 10 кредитів). Основні аспекти проходження практик регулюються
Положенням про організацію та проведення практики студентів та угодами між базами практик та КНУ, що
розміщені на офіційному вебсайті ЗВО (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-
studentiv-i-vypusknykiv/praktyka). Затверджені програми практик розміщені на офіційному вебсайті кафедри
геології та прикладної мінералогії
(https://gtpm.knu.edu.ua/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%
D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D0%B0-
%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8). Результати проходження практики
оформлюються у вигляді звітів та публічно презентуються під час захисту. Результати практики дозволяють
студентам використовувати отриманий досвід в подальшій науковій та практичній діяльності. Студентами
підтверджено, що ЗВО та НПП кафедри геології та прикладної мінералогії забезпечують проходження повноцінних
навчальних та виробничих практик (організовуються необхідні виїзди на об’єкти, на підприємствах надається
можливість користуватись фондами, призначається керівник від виробництва, здобувачі долучаються до виконання
певних виробничих завдань). Працедавці зі свого боку виразили готовність і надалі підтримувати належний рівень
проведення практик, навчання на робочих місцях та користування фондами підприємств. На ОПП реалізована
можливість працевлаштування студентів за фахом у канікулярний період або позаурочний час (н-д студенти Козак
А, Гапоненко А.). Навчальним планом також передбачена практична підготовка під час виконання лабораторних
робіт в обсязі 1258 год. у циклі професійної підготовки, з яких 856 год. припадає на обов’язкові освітні компоненти.
Здобувачі вищої освіти підтвердили факт, що теоретичні знання та практичні навики отримані на лекційних та
лабораторних заняттях забезпечують повну компетентну готовність до практичної діяльності.
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6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

На ОПП застосовують підходи до формування soft skills у студентів шляхом впровадження в навчальний процес
освітніх компонентів загальної підготовки (Фізика, Вища математика, Хімія, БЖД), у т.ч. соціо-гуманітарного
спрямування (Іноземна мова, Українська мова за професійним спрямуванням, Історія України та української
культури, Філософія), які сприяють формуванню фундаментальної грамотності, критичного мислення, креативності,
соціальної і культурної обізнаності. Підчас захисту лабораторних робіт, прилюдного захисту курсових
робіт/проєктів, звітів з практик, підготовки презентацій, проєктів, індивідуальних завдань набуваються такі
соціальні навички як адаптивність, лідерство, вміння спілкуватись та співпрацювати; під час навчальних практик –
вміння працювати в команді, під час виробничих практик – вміння адаптуватись та працювати у новому колективі.
Тобто, як у ЗВО загалом, так і на ОПП реалізовується політика щодо формування всебічно розвиненої особистості,
яка володіє необхідними професійними та соціальними навичками. Водночас, експертна група рекомендує
активніше проводити роз’яснювальну роботу серед здобувачів та пропонувати їм обирати компоненти не лише
фахової підготовки, а і такі, що більш спрямовані на формування соціальних навичок (softskills). Банк вибіркових
дисциплін ЗВО пропонує значний перелік таких освітніх компонентів (Психологія ділових відносин, Грантрайтінг -
написання грантів, Правознавство, Конфліктологія у професійній діяльності тощо).

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

Професійний стандарт для даної спеціальності відсутній. ОПП не передбачено присвоєння фахової кваліфікації.

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

Обсяг освітньої програми за денною формою навчання на базі повної середньої освіти складає 240 кредитів ЄКТС,
що відповідає вимогам законодавства. На самостійну роботу здобувачів відведено 4480 год. із загального обсягу
7200 год. Аналіз розподілу навантаження свідчить, що обсяг самостійної роботи для всіх обов’язкових і більшості
вибіркових освітніх компонентів змінюється в межах від 1/3 до 2/3 загального обсягу годин, при чому для
обов’язкових компонентів циклу професійної підготовки спостерігається зростання обсягу аудиторного
навантаження (1712 год проти 2480 год. самостійної роботи). По деяких вибіркових компонентах (Дисципліна 1
осіннього та весняного семестрів 2 курсу, Дисципліни 1, 2, 3 осіннього семестру 3 курсу, Дисципліна 2 і Дисципліна 3
осіннього семестру 4 курсу, Дисципліна 4 весняного семестру 4 курсу) спостерігається несуттєве (2-18 год.)
перевищення обсягу самостійної роботи над встановленими нормами. У ЗВО проводяться опитування здобувачів
щодо достатності навантаження та обсягів освітніх компонентів
(https://drive.google.com/file/d/1hR7VSU_qmtgtGVI31n5dZdK4bcJVAEfp/view). На онлайн-зустрічі студенти даної
ОПП підтвердили, що їх задовольняє такий розподіл навантаження, що не переобтяжує аудиторними заняттями,
але є достатнім для виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи. На кафедрі створені умови для
організації самостійного навчання здобувачів: вони мають доступ до колекцій кам’яного матеріалу, лабораторного
обладнання, методичної літератури тощо. У випадку труднощів із самостійним вивченням навчального матеріалу
завжди отримують консультації викладачів. Загалом, розподіл кредитів ЄКТС за навчальними дисциплінами
програми забезпечує набуття необхідних компетентностей та програмних результатів навчання у співвідношенні,
яке відповідає цілям ОП. Перелік навчальних дисциплін забезпечує отримання визначених ОПП необхідних
компетентностей та програмних результатів навчання.

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

Наразі на ОПП «Геологія» не передбачено реалізацію дуальної освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Зміст освітньо-наукової програми “Геологія” відповідає предметній області, а її обсяг – вимогам законодавства. Усі
освітні компоненти складають логічну взаємопов’язану структуру. Передбачена ОПП практична підготовка
дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності та у повній мірі задовольняє за
обсягом та якістю здобувачів вищої освіти.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.

1. Перелік вибіркових дисциплін залежно від семестру і року навчання представлений або парою, або трійкою
дисциплін, з яких дві дисципліни пропонуються випусковою кафедрою, є схожими за змістом, забезпечують
однакову предметну область вивчення та читаються одним лектором. Рекомендовано розширити перелік вибіркових
дисциплін, із забезпеченням можливості вибору окрім фахово-орієнтованих, дисциплін суміжних спеціальностей,
мовного та соціо-гуманітарного спрямуваня. 2. Навчальний план заочної форми має менший обсяг кредитів ЄКТС
ніж визначений Стандартом та зазначений в описі ОПП. Необхідно привести навчальний план заочної форми до
обсягу 240 кредитів ЄКТС. 3. По деяких вибіркових компонентах відмічається перевищення обсягу самостійної
роботи від межі 1/3 - 2/3 загального обсягу. Рекомендовано для таких освітніх компонентів привести
співвідношення аудиторного навантаження та самостійної роботи до встановлених норм.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Чітка структура ОПП, зміст і послідовність її освітніх компонентів, спрямованість на практичну підготовку
здобувачів вказують на те, що ОПП та освітня діяльність за цією програмою відповідають визначеному критерію.
Виявлені недоліки можна виправити при перегляді ОП.

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

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

Правила прийому до КНУ розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до ЗВО. Для вступників на вебсайті
Університету створено вкладку “Вступнику” (http://www.knu.edu.ua/), на якій розміщено всю необхідну інформацію
стосовно вступу до КНУ. Прийом на навчання за ОП «Геологія» здійснюється на загальних підставах за
результатами ЗНО. Правила прийому на навчання за ОП є чіткими і зрозумілими, не містять дискримінаційних
положень, а їх публічність і доступність для розуміння абітурієнтами не викликають жодних зауважень.

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

Перелік конкурсних предметів визначені Умовами прийому, враховані у Правилах прийому на навчання до КНУ та
включають: українська мова, математика та географія або фізика, або історія України , або іноземна мова, або
біологія, або хімія. Вагові коефіцієнти між предметами ЗНО для підрахунку конкурсного балу за рекомендацією
кафедри геології та прикладної мінералогії встановлено на рівні – українська мова (0,44), математика (0,2) та
географія або інші (0,2). Також ОП «Геологія» входить до Переліку спеціальностей, яким надається особлива
підтримка, що виражається у встановленому кваліфікаційному мінімумі державного замовлення.

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

Порядок та правила визнання результатів навчання отриманих в інших ЗВО під час внутрішньої чи міжнародної
академічної мобільності регламентовані нормативними документами: Положенням про організацію освітнього
процесу у Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), Положенням
про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf) та Порядком проходження атестації здобутих результатів навчання
осіб, які навчалися у ВНЗ, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/poryadok_atest_okup.pdf).
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Правила чіткі, зрозумілі та доступні для всіх учасників освітнього процесу. На онлайн-зустрічі здобувачі
підтвердили свою поінформованість стосовно укладених з університетом стипендіальних програм, програм обміну
та міжнародних стажувань, а саме Erasmus+, Вишеградська стипендіальна програма, Стипендіальна програма
“Польський Еразмус для України”, Національна стипендіальна програма Словацької Республіки, Стипендії
Посольства Франції в Україні, Стипендії від Уряду Китаю
(http://doir.knu.edu.ua/%d0%bc%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-
%d0%b4%d1%96%d1%8f%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d
1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8/). Однак, особливої активності у питаннях академічної мобільності здобувачі не
проявляють з різних причин (недостатній рівень володіння іноземною мовою, сімейні обставини, фінансові
труднощі тощо). Практики застосування вищевказаних правил, у тому числі при переведенні здобувачів з інших
ЗВО на ОПП “Геологія” наразі не було.

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

У ЗВО затверджене Положення про порядок визнання в КНУ результатів навчання, отриманих в умовах
неформальної освіти (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf). Процедура зарахування результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті відбувається у такому порядку: заява від здобувача на ім’я ректора – створення за
розпорядженням декана факультету предметної комісії (декан, гарант ОПП, науково-педагогічні працівники, які
викладають дисципліни, що пропонуються до перезарахування) – формування протоколу з висновком про
зарахування/незарахування дисципліни. Обсяг, у якому визнаються результати навчання неформальної освіти не
повинен перевищувати 10% від загального обсягу з конкретної ОПП. Однак, Правила лише обов’язкових
компонентів, що частково обмежує права здобувачів. Критерії оцінювання результатів навчання визначає
предметна комісія, а підсумковий контроль проходить у вигляді екзамену. Практики застосування вказаних правил
на ОПП “Геологія” не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Вкладка “Вступнику” на вебсайті Університету зрозуміла, зручна у користуванні та містить всю необхідну для
абітурієнта інформацію. Правила прийому на навчання є чіткі, публічні та не містять дискримінаційних положень.
Процедура визнання результатів програм мобільності є чіткою та регламентована відповідними положеннями.
Сильною стороною є розроблений у ЗВО Порядок проходження атестації здобутих результатів навчання осіб, які
навчалися у ВНЗ, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження.

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

Здобувачі ВО не беруть участі у програмах академічної мобільності. Рекомендовано: 1) посилити роботу зі
студентами щодо мотивації їх участі у програмах академічної мобільності, що діють у ЗВО. 2) розширити
можливість визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті на вибіркові компоненти.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Освітньо-професійна програма у контексті Критерію 3 відповідає вимогам, з недоліками , що не є суттєвими
(інертність здобувачів вищої освіти до переваг академічної мобільності), які в цілому на загальне враження від
освітньої програми не впливають.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:
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1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі
цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи.

Форми та методи навчання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей та програмних результатів
навчання та загалом відповідають вимогам студентоцентрованого підходу. Під час фокус-групи зі студентами та
зустрічі з академічним персоналом, опрацьовуючи результати опитувань, що були надані експертам, підтверджено,
що перевага надається активним методам навчання, таким як дискусії та аналіз проблемних ситуацій з практики;
групові дискусії, проблемно-орієнтоване навчання; практичні заняття (лабораторні роботи, що вимагають
практичного застосування теоретичних знань), метод кейсів. Також опитування здобувачів показало, що вони
задоволені формами та методами навчання і викладання, а використання сучасних форм, методів та технологій
навчання і викладання сприяє не лише розвитку фахових компетентностей та досягненню програмних результатів
навчання, а й розвитку комунікативних та творчих здібностей. Особливо позитивною при реалізації ОП «Геологія» є
практика із залученням баз підприємств і академічних установ (відповідно до угод про співпрацю). Проте, що
стосується права на вибір власної освітньої траєкторії здобувачем, студенти фактично можуть обирати лише
дисципліни з переліку, переважно запропонованого кафедрою геології та прикладної мінералогії. Причому деякі
вибіркові дисципліни дублюють одна одну, наприклад дисципліни «Економічна геологія та організація
геологорозвідувальних робіт» та «Економіка геологорозвідувальних робіт», де в силабусах вищезазначених
дисципліін 10 тем з 11 повторювались. На резервній зустрічі гарантом освітньої програми було надане пояснення,
що це є технічною помилкою і в процесі написання проєкту звіту ця помилка була усунена, що відображено на сайті
кафедри в розділі «Освіта-бакалаврат - робочі програми та силабуси (https://gtpm.knu.edu.ua)» . Організація
навчального процесу в цілому відповідає принципам академічної свободи – студенти вільні у висловлюваннях,
власних міркуваннях, мають свободу у виборі тем для самостійної роботи та наукових досліджень. Викладачі –
вільні у виборі форм і методів подання навчального матеріалу, висловленні особистої думки, відстоюванні власної
позиції.

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

За результатами акредитаційної експертизи, для інформування здобувачів вищої освіти щодо цілей, змісту,
програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів
використовується декілька форм повідомлення: усне повідомлення-роз’яснення викладачем (куратором) на
першому занятті (підтвердження інформації, отримане в ході спілкування під час зустрічі зі студентами та зустрічі з
академічним персоналом); на сайті кафедри геології в робочих програмах дисциплін та силабусах. Інформація
порядку та критеріїв оцінювання викладені в розділах 4 та 5 положення про організацію освітнього процесу в
Криворізькому національному університеті. Робочі програми дисципліни містять інформацію щодо мети, завдань
навчальної дисципліни, програмних компетентностей та результатів навчання, які формуються під час вивчення
навчальної дисципліни відповідно до ОП та структури дисципліни, тематичний план навчальної дисципліни та
перелік питань по темах для підсумкового контролю знань умінь, навичок, індивідуальну науково-дослідну роботу
(тематику рефератів), систему поточного та підсумкового контролю, критерії оцінювання, методичне забезпечення
навчальної дисципліни, а також список джерел і рекомендованої літератури та інформаційні ресурси. У ЗВО
розроблені та впроваджені он-лайн курси. В університеті впроваджена система Moodle, доступ до якої та
структурованість дисциплін на даній платформі продемонстрували нам студенти в ході зустрічі. Також викладачі
використовують для різних форм навчання (лекції, практичні заняття) такі інформаційно-комунікаційні технології,
як Zoom, Googleclassroom, GoogleMeet, про що нам також повідомили студенти. Також в університеті розроблений
програмний комплекс «АСУ ЗВО», що містить інформацію про розклад занять, робочі навчальні плани, тематичні
плани дисциплін. За допомогою даної системи здобувачі ОП мають можливість самостійно обирати вибіркові
дисципліни. Доступ до АСУ ЗВО і як саме за допомогою цієї системи здобувачі ОП обирають вибіркові дисципліни,
нам продемонстрували студенти під час фокус-групи.

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

У результаті опитування академічного персоналу, студентів, стейкхолдерів у фокус-групах експертною групою
встановлено, що ЗВО створює умови для участі наукових і науково-педагогічних працівників, а також аспірантів і
студентів в організації університетських проектів; проведення олімпіад та конкурсів; міжнародних і всеукраїнських
наукових та науково-практичних конференцій. Результати своїх наукових досліджень студенти демонструють на
Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях
студентів і молодих фахівців»; Всеукраїнська науково-практична конференція «Від мінералогії і геогнозії до
геохімії, петрології, геології та геофізики: фундаментальні і прикладні тренди ХХ сторіччя». Також студенти
приймали участь у міжнародних конференціях: міжнародна науково-практична конференція «Проблеми
теоретичної і прикладної мінералогії, геології, металогенії гірничодобувних регіонів», міжнародна науково-технічна
конференція «Розвиток промисловості та суспільства»; Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні
науково-технічні дослідження» та інші. Доказами участі студентів у науково-практичних конференціях є наявність
публікацій, матеріали доповідей в різних наукових збірниках. Інформація про наукові заходи розміщуєтьсяна сайті
кафедри Геології, в розділі діяльність кафедри – наукові конференції і також викладачі інформують студентів про
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такі заходи. Також студенти приймають участь у науково-дослідних роботах кафедри: 1) «Технологічна мінералогія
фосфор–титанових руд України»; 2) Картування Тарапаківського, Єкатерининського, Скелеватського тектонічних
розломів і опірюючих їх розривних порушень в кар’єрі АТ «ПівдГЗК». В якості доказу залучення здобувачів вищої
освіти до НДР, гарантом ОП були представлені звіти з вище зазначених НДР. Здобувачі ОП постійно беруть активну
участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Науки про Землю» (геологія).
Інформація щодо Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та результатів, висвітлені на сайті
університету і підтверджують інформацію надану в відомостях про самооцінювання, що студенти займали призові
місця. ОП «Геологія» передбачає поєднання навчання і досліджень через виробничі практики. Результати
досліджень, фактичний і графічний матеріал, отримані під час проходження виробничих практик, є основою для
виконання курсової роботи з дисципліни «Мінераграфія і спеціальні методи дослідження мінеральної сировини» і
курсового проєкту з дисципліни «Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин». Дана інформація підтвердилася
в ході опитування експертною групою академічного персоналу, студентів та інших стейкхолдерів.

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

Під час проведення експертизи та опрацювання відповідних фокус-груп експертами встановлено, що викладачі ОП
регулярно оновлюють зміст освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик: оновлюються та перевидаються
методичні вказівки, лабораторні практикуми, робочі програми дисциплін. Це підтверджується, зокрема,
проаналізованими протоколами засідань випускової кафедри, рішеннями вчених рад факультету. У відомостях про
самооцінювання наводиться інформація щодо оновлення ОПП Геологія у 2020 р., де було вдосконалено перелік
компонент ОПП та їхня логічна послідовність, структурно-логічна схема ОПП, матриці відповідностей. У зв’язку з
цим, у робочих програмах було актуалізовано формулювання завдань і результатів навчання дисциплін, списки
питань для контрольних заходів, перелік рекомендованої літератури. Це підтверджується інформацією на сайті
університету, де висвітлені робочі програми за 2017-2020 рр. і можна побачити оновлення робочих навчальних
програм у 2020 р. та порівняти робочі програми з минулими роками. Також це підтверджено в ході інтерв’ювання з
академічним персоналом, роботодавцями, що в ЗВО існує практика щорічного оновлення робочих програм
відповідно до змін чинного законодавства, наукових здобутків та потреб підготовки сучасного фахівця. Також за ОП
«Геологія» розроблені силабуси з усіх дисциплін, які завантажені на сайті кафедри в розділі освіта-бакалаврат-
робочі програми та силабуси. Однак, потрібно оновити список джерел і додаткової (рекомендованої) літератури у
ряді силабусах (робочих програм) ОП із долученням до списку результатів наукових досліджень викладачів ОП.
Викладачі дисциплін проходять підвищення кваліфікації та стажування (підтверджено сертифікатами стажування
та посвідченням про проходження курсів підвищення кваліфікації, що були надані гарантом ОП), а їх результати
впроваджують у освітній процес. Системний аналіз сучасних наукових публікацій, що висвітлюють відповідні
проблеми геології, знаходить свій відгук в оновлених робочих навчальних програмах, які обговорюються на
засіданнях кафедри під час їх затвердження.

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

Викладачі, що викладають в межах ОП «Геологія» мають досвід участі у міжнародних проєктах, стажуваннях,
конференціях, семінарах, які пов’язані із реалізацією ОП (в якості доказів експертам представлено відповідні
сертифікати, які висвітлені на сайті кафедри геології). Під час фокус-груп, як з академічним персоналом, так і з
роботодавцями, підтверджено, що викладачі кафедри співпрацюють з різними науково-дослідними установами, в
тому числі й іноземними освітніми установами та міжнародними організаціями. Доказами такої співпраці є
договори, які представлені на сайті кафедри геології КНУ. Наприклад, договір про співпрацю з Гірничо-
металургійною академією ім. Станіслава Сташіца (м. Краків); Угода про співробітництво з РГП «Карагандинським
державним університетом ім. академіка Є.А.Букєтова" (Республіка Казахстан); укладений договір про співпрацю між
геолого-екологічним факультетом КНУ та навчально-науковим інститутом «Інститут геології Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка» та інші договори, що висвітлені на сайті кафедри геології. Також
публікації наукових досягнень деяких викладачів за кордоном, дозволяють зробити висновки про
інтернаціоналізацію діяльності університету.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми і методи навчання та викладання включають новітні технології, сучасні інтерактивні методи та сприяють
досягненню заявлених у освітній програмі цілей та програмних результатів навчання і відповідають принципам
академічної свободи. Викладачі використовують для різних форм навчання (лекції, практичні заняття) широке коло
інформаційно-комунікаційних технології: впроваджена система moodle,розроблений програмний комплекс «АСУ
ЗВО», користуються Zoom, Googleclassroom, GoogleMeet. Сильною стороною є практика залучення партнерської
матеріальної бази підприємств, установ та організацій з метою закріплення базових практичних навичок майбутніх
фахівців-геологів, відповідно до змісту і цілей ОП. Налагоджена періодичність перегляду робочих програм
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дисциплін. Проводиться робота з інтернаціоналізації діяльності університету, що підтверджується договорами про
співпрацю з різними науково-дослідними установами, в тому числі й іноземними освітніми установами та
міжнародними організаціями, а також сертифікатами викладачів про участь у міжнародних стажуваннях,
конференціях, семінарах, які пов’язані із реалізацією ОП.

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

У ряді силабусів (робочих програм), в розділі «літературні джерела» відсутні посилання на наукові публікації
викладачів за даною ОП, що є одним із підтверджень поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми. У зв’язку з вище зазначеним, потребує оновлення списку джерел і додаткової (рекомендованої)
літератури у ряді силабусах (робочих програм) ОП із долученням до списку результатів наукових досліджень
викладачів. Низькій рівень участі здобувачів вищої освіти у проєктах інтернаціоналізації. Рекомендації: Розширити
географію співавторів статей враховуючи інтернаціоналізацію діяльності закладу вищої освіти, посилити практику
опублікування наукових досліджень у закордонних наукометричних базах та виданнях.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОП за Критерієм 4 має рекомендації від експертів групи, але за більшістю продемонстрованих та вивчених
позитивних факторів відповідає вимогам підкритеріїв і заслуговує на позитивну оцінку.

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

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

У Криворізькому національному університеті застосовуються різні методи та форми оцінювання (поточні
контрольні заходи, контрольно-модульні роботи, семестрові екзамени та заліки, атестація здобувачів) для перевірки
запланованих результатів навчання. Форми контролю дозволяють досягти програмні результати навчання за
освітньою програмою. Загальні форми контрольних заходів та система оцінювання здобувачів вищої освіти
визначені розділом 4, 5 Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному
університеті. Інформація щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання міститься у робочих програмах
навчальних дисциплін, силабусах та супутніх навчально-методичних матеріалах, публікується у відкритому доступі
на вебсайті кафедри. Це підтверджено під час проведення зустрічей із здобувачами вищої освіти, оскільки студенти
на початку вивчення навчальних дисциплін та під час кураторської години ознайомлюються з їх робочими
програмами, які містять розділ про форми контролю та оцінювання студентів та мають вільний доступ до робочих
програм та силабусів на вебсайті кафедри. Графіки навчального процесу є доступними та інформативними і
розміщуються на сайті університету. Розклад занять та екзаменів доступні здобувачам та викладачам із програмного
комплексу «АСУ ЗВО» (http://asu.knu.edu.ua/ ). Підсумкова оцінка виставляється згідно з Порядком оцінювання
знань здобувачів у Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf ).
Спілкування зі студентами засвідчило, що вони проінформовані про вимоги щодо оцінювання освітнього
компонента на початку його вивчення. Критерії оцінювання для них у цілому є чіткими та зрозумілими, і за
необхідності вони можуть отримати роз’яснення від науково-педагогічного персоналу.

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

Освітньо-професійна програма «Геологія» із спеціальності «Науки про Землю» була розроблена та впроваджена у
2016 р. (введено в дію наказом ректора №8 від 26.04.2016 р.) У 2019 р. освітньо-професійна програма була оновлена
відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальності «Науки про Землю» для першого бакалаврського рівня вищої
освіти затвердженого МОН (введено в дію наказом по університету 01 серпня 2019р.) У 2020 р. також ОПП була
оновлена враховуючи пропозиції та рекомендації академічної спільноти та роботодавців (затверджено ректором
Криворізького національного університету, наказ № 163 від 15.05.2020р.). В стандарті вищої освіти першого
(бакалаврського рівня) спеціальності 103 «Науки про Землю» в розділі 6 «Форми атестації здобувачів першого
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(бакалаврського) ступеня вищої освіти» передбачена атестація, що здійснюється у формі публічного захисту
кваліфікаційної роботи. В освітній програмі «Геологія», яка затверджена від 15.05.2020 р. вказано, що формою
державної атестації передбачено написання державного екзамену. Тобто, форма підсумкової атестації здобувачів
вищої освіти не відповідає вимогам стандарту вищої освіти. На організаційній та резервній зустрічі, гарантом було
представлено пояснення, що не вірно сприйняли фразу, яка прописана у пояснювальній записці до Стандарту вищої
освіти, де вказано, що ЗВО має право вводити додаткові форми атестації здобувачів вищої освіти. Проте ЗВО
декларує готовність внести зміни, щодо форми атестації здобувачів у відповідністю зі стандартом вищої освіти.

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

Випадків оскарження результатів оцінювання не було. Про це свідчать результати опитування студентів під час
фокус-груп, а також результати анкетування здобувачів вищої освіти з ОПП «Геологія» центром забезпечення
якості вищої освіти. Результати анкетування є у вільному доступі на сайті кафедри геології та мінералогії. Під час
зустрічі із студентами визначено, що вони досить чітко проінформовані щодо процедур проведення контрольних
заходів та оскарження їх результатів. Процедура проведення контрольних заходів регулюється: 1) Положенням про
організацію освітнього процесу КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf); 2) Положенням про порядок
оцінювання знань студентів у ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf); 3) Положенням про
порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ДВНЗ «КНУ»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/29.pdf); 4) Положенням про проведення ректорського, директорського та
деканського контролю знань здобувачів в ДВНЗ«КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/32.pdf); 5)
Положенням про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/25.pdf); 6) Положенням про моніторинг якості освіти та освітньої
діяльності у ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf); 7) Положенням про державний екзамен
на отримання ступеня вищої освіти (https://drive.google.com/file/d/15Rk3kbHd2vfee1vjsEn9IBIS4YLYrxYB/view). У
ЗВО згідно до Положення про академічну доброчесність у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf)
може створюватись комісія з етики та управління конфліктами, роботу якої координує ректор університету. Всі
положення розміщені на вебсайті ЗВО та доступ до них реалізований належним чином. Під час акредитаційної
експертизи з’ясовано, що правила проведення контрольних заходів є доступними для всіх учасників освітнього
процесу і здобувачі вищої освіти до початку вивчення дисциплін самостійно можуть ознайомитися з інформацією
про форми контрольних заходів, яка оприлюднюються на офіційному сайті КНУ: графік навчального процесу,
навчальний план, розклад занять, силабуси, робочі програми навчальних дисциплін для відповідної ОПП.

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

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регулює Положення про організацію
освітнього процесу у КНУ (розділ 6, пункт6.5); положенням про академічну доброчесність в КНУ; Положення про
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (п.10); Кодекс про академічну доброчесність. Під час
проведення експертизи, опитування науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти показали, що в
університеті загалом та на кафедрі зокрема, здійснюються такі заходи щодо дотримання учасниками освітнього
процесу принципів академічної доброчесності: інформаційна робота викладачів зі студентами, мотивація студентів
до навчання, відкритий доступ до інформації та ін. Під час зустрічі зі студентами, представниками студентського
самоврядування виявлено, що порушення академічної доброчесності не відбувалося. Інформацію про академічну
доброчесність доводять до студентів на лекційних, семінарських заняттях, обговорюють на кураторських годинах.
Також, наприклад у вересні та жовтні 2020 р. були проведені вебінари з академічної доброчесності, що підтверджено
в ході зустрічі з академічним персоналом та студентами, а також інформація висвітлена на сайті кафедри геології
КНУ. Однак, студенти не досить обізнані, щодо програмних продуктів, якими перевіряються курсові роботи,
реферати на плагіат. Під час зустрічі зі студентами та представниками студентського самоврядування на питання
якою Ви користуєтеся програмою на перевірку плагіату, ні один студент не назвав назву програми, пояснивши це,
що перевірку курсових проектів та рефератів виконує сам викладач. Також студенти не дали чіткої відповіді, який
може бути відсоток плагіату в роботах. Як пояснила гарант освітньої програми на РВО «бакалавр» перевірку робіт
виконує сам викладач безкоштовними програмними ресурсами. Процедура Антиплагіату в університеті передбачає
перевірку кваліфікаційних робіт, рукописів монографій, підручників, навчальних посібників, матеріалів
конференцій тощо. Для перевірки кваліфікаційних робіт на плагіат використовують сервіси перевірки
trikeplagiarism.сom або Unicheck.com. КНУ укладено угоду про співпрацю та університет має ліцензійний договір про
надання права користування антиплагіатним програмним забезпеченням. В якості доказів гарантом ОП були
представлені вище зазначені договори. Репозитарію кваліфікаційних робіт за ОП «Геологія» на першому
(бакалаврському) рівні немає, оскільки акредитація даної ОП є первинною і випускників за цією програмою ще не
було. Раніше за ОПП «Геологія», що була розроблена та впроваджена у 2016 р. формою державної атестації було
передбачено написання державного екзамену, що пояснює відсутність репозитарію кваліфікаційних робіт за даною
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ОП. Як повідомили гарант ОП та представник бібліотеки, таку процедуру, як формування репозитарію
кваліфікаційних робіт буде розпочато.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Встановлені чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів. Критерії оцінювання здобувачів вищої
освіти є чіткими та зрозумілими для студентів, оприлюднюються заздалегідь. Форми контрольних заходів та
критерії оцінювання студентів дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання,
що визначені освітньою програмою. Для забезпечення об'єктивності екзаменаторів в університеті практикується
анкетування студентів. Визначені процедура запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, які, як стверджують учасники фокус-груп, послідовно
дотримуються під час реалізації освітньої програми.

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

Форма підсумкової атестації здобувачів вищої освіти (складання державного екзамену) не відповідає вимогам
стандарту вищої освіти, яким передбачено атестацію здобувачів здійснювати у формі публічного захисту
кваліфікаційної роботи. Проте ЗВО декларує готовність внести зміни, щодо форми атестації здобувачів у
відповідністю зі стандартом вищої освіти, оскільки як вже було зазначено в під критерії 5.2., не вірно сприйняли
фразу, яка прописана у пояснювальній записці стандарту вищої освіти, де вказано, що ЗВО має право вводити
додаткові форми атестації здобувачів вищої освіти. Студенти не досить обізнані, щодо програмних продуктів, якими
перевіряються курсові роботи, реферати на плагіат. Рекомендації: звернути увагу на недостатню обізнаність
студенів, щодо використання програмних продуктів для перевірки різних робіт на плагіат, оскільки проблема
плагіату сьогодні стосується в першу чергу якості освіти. Здобувачі вищої освіти повинні бути обізнані щодо
впровадження спеціалізованого програмного забезпечення для незалежного оцінювання та антиплагіатних
перевірок різних видів робіт, публікацій, так як це значно підвищує їх якість та фаховість. Результати перевірки
робіт на плагіат оформляти у вигляді відповідного документу та зберігати за чітко визначеною в КНУ процедурою.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Освітня програма за критерієм 5 (Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна
доброчесність) відповідає рівню В. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання студентів дозволяють
встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання, що визначені освітньою програмою. Є
недоліки, особливо це стосується форми підсумкової атестації здобувачів вищої освіти. Проте ЗВО декларує
готовність внести зміни, щодо форми атестації здобувачів у відповідністю зі стандартом вищої освіти. Оскільки
акредитація даної ОП є первинною і випускників за цією програмою ще не було, враховуючи пояснення гаранта
(зазначено в під критерії 5.2) та готовність ЗВО внести зміни щодо форми атестації здобувачів у відповідністю зі
стандартом вищої освіти, експертна група прийшла до висновку, що це не є значним недоліком і, головне, на якість
освітньої програми не впливає.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Академічна або професійна кваліфікація викладачів, задіяних у реалізації освітньої програми, забезпечується їх
досягненнями, що визначені в таблиці 2 «Зведена інформація про викладачів ОП» відомостей про самооцінювання.
Академічна кваліфікація усіх викладачів забезпечується наявністю відповідної освіти та/або науковою діяльністю у
сфері спеціальності 103 “Науки про Землю”, про що свідчать представлена документація щодо освіти та наукової
активності викладачів. Усі викладачі, що працюють на даній освітній програмі відповідають за своєю академічною
та професійною кваліфікацією тим дисциплінам, що викладають. Усі викладачі постійно підвищують свій
професійний розвиток, що направлений на забезпечення проведення навчання. Про це свідчать публікації у
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фахових виданнях, у періодичних виданнях, які включені до науково-метричних баз. Крім того, за даною освітньою
програмою регулярно оновлюється навчально-методична література. Викладачі систематично проходять курси
підвищення кваліфікації, стажування, беруть участь у професійних форумах, науково-практичних конференціях.
Гарантом представлені копії сертифікатів, посвідчень та довідок про проходження стажування, курсів підвищення
кваліфікації та участі у семінарах, науково-практичних конференціях.

2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

Під час конкурсного добору викладачів освітньої програми відбувається оцінювання їх роботи з метою визначення
рівня їх професійної компетентності і забезпечення ефективності освітнього процесу згідно з Положенням про
порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників
Криворізького національного університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затвердженим
наказом ректора № 123 від 20.03.2019 року (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf). Зарахування науково-
педагогічних працівників Університету проводиться за конкурсом. Положення передбачає достатньо широкі
кваліфікаційні вимоги до конкурсантів (крім загальних вимог Ліцензійних умов також беруться до уваги основні
наукові праці, науково-методичні видання, стаж роботи, проходження стажування та підвищення кваліфікації,
рівень проведення занять). Діє прозора та чітка процедура проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.
Всі викладачі, які забезпечують реалізацію ОП, пройшли конкурсний відбір відповідно до цього Положення,
підтвердили свою академічну та професійну кваліфікацію, з ними було укладено трудові договори (контракти).

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

Криворізький національний університет активно та регулярно залучає роботодавців до організації та реалізації
освітньої програми «Геологія». В ході зустрічі, роботодавці підтвердили, що приймали участь в обговоренні проектів
ОП, надавали свої пропозиції щодо удосконалення навчального процесу з акцентом на необхідність посилення
практичного спрямування навчання. Підтверджуючими документами стосовно залучення роботодавців до
організації та реалізації освітнього процесу є угоди про практики з: ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний
комбінат (договір № 1611-31-05 від 14.12.2020р. ); публічне акцiонерне товариство «Криворізький залізорудний
комбінат (договір №1184 від 21.12.2020р.); акціонерне товариство (південний гірничо-збагачувальний комбінат
(договір № 1121, від 11.12.2020р.; ); ПРАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" (договір № 149-22 від
14.01.2021р.). Також КНУ має угоду про співробітництво з ТОВ «Науково-виробниче підприємство КАІ» про
ініціювання та розвиток співробітництва для спільного проведення фундаментальних і прикладних досліджень у
галузях, що ставлять спільний інтерес між ТОВ «Науково-виробниче підприємство КАІ» та КНУ; співпрацю для
вдосконалення програм та організації навчального процесу. Наприклад, за підтримки головного геолога НВП
«КривбасАкадемІнвест» Нестеренко Т.П. оновлена робоча програма з дисципліни «Статистична обробка геологічної
інформації», а саме додано теми щодо автоматизації статистичних розрахунків геологічних даних. Гарантом
освітньої програми була надана інформація, про працевлаштування випускників спеціальності «Геологія» та 103
«Науки про Землю» за профілем спеціальності за період2016-2020 рр. За останні 5 років, у відсотковому
співвідношенні близько 70% випускників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (переважно денна форма
навчання) продовжували навчання на другому (магістерському) рівні; близько 61% випускників другого
(магістерського) рівня працюють за фахом. З інформацією про випускників можна ознайомитись на сайті кафедри
геології і прикладної мінералогії. Також представлена інформація щодо замовлення на працевлаштування фахівців
з вищою освітою. Щороку організовується ярмарок вакансій у травні (згідно з графіком). Інформація висвітлена на
сайті університету. У 2020 р у період карантину ЗВО були надіслані листи-запити на різні підприємства з проханням
ректорату, у зв’язку з неможливістю проведення заходу «Ярмарок вакансій» у звичайному форматі надати
інформацію про можливості працевлаштування на підприємстві для розміщення інформації на сайті
http://www.knu.edu.ua. Гарантом ОП представлені листи-запити на різні підприємства про можливості
працевлаштування.

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

До викладання та організації освітнього процесу за ОП «Геологія» запрошується заступник директора з якості ПРАТ
«Північний ГЗК», канд. геол. наук, доцент Євтєхов Є.В., що дав письмове погодження безоплатно проводити вступні
лекції з дисципліни «Статистична обробка геологічних даних» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти ОПП «Геологія». Гарантом представлено таке погодження у письмовому вигляді з підписом
начальника управління якості ПРАТ «ПІВНГЗК». У ході зустрічі з академічним персоналом та роботодавцями
встановлено, що викладачі кафедри беруть участь у науково-дослідних роботах, як за рахунок загального,
спеціального бюджету, так і приймають участь в ініціативних кафедральних НДР у межах основного робочого часу.
Результати наукових досліджень отримані під час виконання НДР використовують під час викладання дисциплін з
наведенням конкретних виробничих прикладів (довідка щодо виконання науково-дослідних робіт за рахунок
загального, спеціального фонду бюджету та ініціативні кафедральні НДР у межах основного робочого часу -
https://drive.google.com/drive/folders/1RwczIDExslfkcLZjKZjCRLoQDvJzyyh3). Роботодавці регулярно приймають
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участь у семінарах кафедри геології і мінералогії та науково-практичних конференціях, що проводить безпосередньо
ЗВО. Однак до викладання фахових дисциплін запрошується тільки заступник директора з якості ПРАТ «Північний
ГЗК», канд. геол. наук, доцент Євтєхов Є.В., інші роботодавці мають змогу читати лекції з актуальних проблем галузі
під час зустрічей у рамках щорічної міжнародної науково-технічної конференції “Розвиток промисловості та
суспільства”. До аудиторного викладання дисциплін за ОП «Геологія» не залучаються.

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

Університет сприяє професійному розвиткові викладачів через підвищення кваліфікації шляхом поглиблення,
розширення та оновлення професійних компетентностей на виробництвах. Підвищення кваліфікації здійснюється
як через прямі контакти з університетами-партнерами, так і через центр безперервної освіти. Також, університет
сприяє науковій активності викладачів шляхом безкоштовної публікації: монографій, навчальних посібників,
підручників НПП, наукових статей у фаховому виданні «Геолого-мінералогічний вісник Криворізького
національного університету». Викладачі за ОП «Геологія» щорічно відвідують профільні конференції, семінари та
ін., а також систематично проходять стажування на підприємствах і установах, діяльність яких пов’язана зі сферою
наук про Землю. Інформація щодо стажування викладачів підтверджується сертифікатами (свідоцтво, посвідчення
про підвищення кваліфікації, тощо) наданими гарантом
(https://drive.google.com/drive/folders/1IkDwa1CawG_Gve_fZgFmNVtOfswx9qDe. Також інформація представлена на
сайті кафедри геології. Гарантом представлені документи (довідки, сертифікакти, посвідчення), що підтверджують
підвищення кваліфікації та стажування абсолютно всіх науково-педагогічних працівників, що викладають за даною
ОПП «Геологія». Професійний розвиток викладачів регламентується Положенням про підвищення кваліфікації та
стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників Криворізького національного університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf ).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Криворізький національний університет активно стимулює розвиток викладацької майстерності НПП шляхом
морального заохочення (грамоти, подяки), матеріального заохочення (щорічні премії, премії за високі досягнення у
науковій, навчально-методичній, виховній, навчальній, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі.
Порядок підтримки і нагородження викладачів, що активно займаються науковою роботою й постійно
вдосконалюють свою викладацьку майстерність регулюється Положенням «Про надання щорічної грошової
винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків у Державному
вищому навчальному закладі «Криворізький національний університет
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/33.pdf) та Статутом університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf). В ході зустрічі з академічним персоналом підтверджена інформація,
що наводиться у відомостях про самооцінювання, де вказано, що проф. В.Д. Євтєхов, доц. В.М. Харитонов у 2016 р.,
проф. О.В. Плотніков у 2015, 2019 рр., доц. О.М.Трунін у 2018 р. були відзначені грамотами міського голови міста
Кривий Ріг. Викладачі кафедри присутні на онлайн-зустрічі зазначили, що у 2020 р. отримали грошову премію.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми, забезпечує
досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів навчання. Процедури конкурсного
добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити потрібний рівень їхнього професіоналізму для
успішної реалізації освітньої програми. Викладачі систематично проходять курси підвищення кваліфікації,
стажування, приймають участь у професійних семінарах, форумах, науково-практичних конференціях. КНУ активно
залучає роботодавців до організації та реалізації даної ОП в частині потужної співпраці щодо проходження
виробничої практики здобувачами вищої освіти, обговорення ОП, проведення спільних тренінгів, семінарів.
Університет активно стимулює розвиток викладацької майстерності НПП шляхом морального заохочення (грамоти,
подяки), матеріального заохочення (щорічні премії за високі досягнення в науковій, навчально-методичній,
виховній, навчальній, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі).

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

Роботодавці практично не залучаються до викладання фахових дисциплін. До викладання за ОП «Геологія»
запрошується тільки заступник директора з якості ПРАТ «Північний ГЗК», канд. геол. наук, доцент Євтєхов Є.В., що
дав письмове погодження безоплатно проводити вступні лекції з дисципліни «Статистична обробка геологічних
даних». Рекомендації: З метою підвищення якості освітнього процесу та покращення його практичної складової
більше залучати професіоналів-практиків, представників роботодавців до навчального процесу. Така співпраця з
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роботодавцями надасть можливість набуття практичних навичок відповідно до запитів роботодавців і викликів
сучасності.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 6 з несуттєвими недоліками.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Наявні матеріально-технічні ресурси, що використовуються для реалізації ОПП «Геологія» були продемонстровані
гарантом та НПП під час огляду матеріально-технічної бази, а також були надані у вигляді презентацій та
відеозаписів(https://drive.google.com/drive/folders/1p337ptLKzAkz24pzZkfrSynodQTXZNmc?usp=sharing). 12 науково-
дослідних та навчально-дослідних лабораторій з наявним устаткуванням забезпечують здобуття фахових
компетентностей, однак потребують оновлення, що відзначають представники НПП. Навчально-методичне
забезпечення, у вигляді робочих програм дисциплін, анотацій дисциплін, силабусів, методичних рекомендацій для
виконання самостійних, практичних та лабораторних робіт розміщене на сайті кафедри
(https://gtpm.knu.edu.ua/освіта/бакалаврат;https://gtpm.knu.edu.ua/здобувачам/методичне-забезпечення-
дисциплін/бакалаврат) та в «АСУ ЗВО», та є достатнім на думку здобувачів вищої освіти та науково-педагогічного
персоналу. В університеті функціонує бібліотека, до якої мають електронний доступ усі учасники навчального
процесу (http://lib.knu.edu.ua/), однак електронний каталог підручників, навчальних посібників, монографій,
періодичних видань, довідників, енциклопедій, відео- і аудіо матеріалів тільки створюється. Здобувачам доступна
навчальна та наукова література з усіх галузей знань у паперовому варіанті. Під час реалізації даної ОП здобувачі
вивчають та використовують спеціалізоване програмне забезпечення К-Mine, також MapInfo Professional, однак
дисципліни “Геоінформаційні системи” або “Тривимірні моделі геологічних об’єктів” віднесені до вибіркових
компонентів.

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

КНУ забезпечує безоплатний доступ для викладачів та здобувачів вищої освіти до інфраструктури та інформаційних
ресурсів. У ЗВО впроваджена «АСУ ЗВО» та «ІС КНУ», де міститься необхідне для навчання навчально-методичне
забезпечення. Також, матеріали такі, як описи ОП різних редакцій, навчальні плани, анотації дисциплін, робочі
програми дисциплін, силабуси, вимоги до оформлення певних робіт та методичні рекомендації для виконання робіт
можна знайти на сайті кафедри
(https://gtpm.knu.edu.ua/освіта/бакалаврат;https://gtpm.knu.edu.ua/здобувачам/методичне-забезпечення-
дисциплін/бакалаврат). Бібліотека КНУ (http://lib.knu.edu.ua/) забезпечує підручниками та посібниками, а також
надає доступ до авторських розробок викладачів.

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

Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти. У ЗВО функціонує відділ охорони
праці. Під час карантину через коронавірусну інфекцію COVID-19 в Університеті введено дистанційну та змішану
форму навчання. У ЗВО здійснені всі протиепідемічні заходи. Психологічна підтримка здобувачам надається
кандидатом психологічних наук Тарасовою О.В., до якої можуть звернутись всі охочі. Для врахування потреб і
інтересів здобувачів вищої освіти кафедрою геології та прикладної мінералогії проводяться анкетування. Анкети
розміщено на сайті кафедри (https://gtpm.knu.edu.ua/освіта/бакалаврат/пропозиції-для-обговорення).
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4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.

ЗВО забезпечує освітню, інформаційну, консультативну, організаційну та соціальну підтримку здобувачів вищої
освіти. Інформація щодо особливостей дисциплін, розкладу занять, наявності навчально-методичного забезпечення
може надаватись здобувачам НПП, адміністрацією факультету, а, також, знаходиться на сайті кафедри геології та
прикладної мінералогії та в «АСУ ЗВО». Викладачами проводяться консультації для здобувачів. Під час карантину
навчання проводиться за допомогою Moodle, Zoom, GoogleClassroom. Під час проведення зустрічі, здобувачі
повідомили, що за потреби можуть звернутись до викладачів через електронну пошту, месенджери або телефонні
дзвінки. У ЗВО функціонує орган студентського самоврядування, що в своїй діяльності керується Положенням про
студентське самоврядування Криворізького національного університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Студрада/нормативна%20база%20СР/Положення%20про%20студенстьке%2
0самоврядування%202020.pdf). Студентською радою КНУ проводяться спортивні та культурно-масові заходи,
соціальна та інформаційна підтримка здобувачів. Консультативною та соціальною підтримкою, також, займається
Профспілкова організація. Так, всі, хто сплачує внески до Профспілкової організації можуть отримати грошову
допомогу, пільгові путівки на санаторно-курортне лікування. На сайті Профспілкової організації можна отримати
бланки необхідних заяв (http://pon.knu.edu.ua/Zrazki%20dokumentiv.htm).

5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

На ОПП «Геологія» прикладів навчання осіб з особливими навчальними потребами не було. Однак, за кожним
навчальним корпусом закріплено відповідальну особу для супроводу осіб з особливими потребами, згідно з Наказом
по Університету від 25.05.2018 року № 268 «Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення на території КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/81.pdf).Також, під час
проведення фокус-груп, було відзначено, що деякі навчальні корпуси оснащені ліфтами та пандусами.

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

Для всіх учасників освітнього процесу політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій є зрозумілими. Вони
регламентуються такими документами: Антикорупційна програма Криворізького національного університету на
2021-2023 роки, План заходів по запобіганню та протидії корупції у КНУ на 2020 рік, Пам’ятка щодо попередження
та профілактики корупційних правопорушень у КНУ, Положення про порядок запобігання та врегулювання
потенційного та реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб КНУ, Кодекс честі студента КНУ та
викладача. Всі документи можна знайти за посиланнями (http://www.knu.edu.ua/antykorupciyna-diyal-nist;
http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/kodeksy). Конфліктних ситуацій на даній ОП не виникало. Представники
фокус-груп продемонстрували обізнаність процедурою вирішення конфліктних ситуацій, зокрема пов’язаних з
сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо. Здобувачі вищої освіти при виникненні
конфліктних ситуацій можуть звернутись до адміністрації кафедри та/або факультету, або написати звернення (у
тому числі анонімні) в скриньку довіри (розташована біля деканату або за посиланням http://www.knu.edu.ua/skryn-
ka-doviry). Також органи студентського самоврядування, як на рівні факультету, так і на рівні університету, можуть
надати консультаційну підтримку.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

КНУ створює належні умови та середовище для освітньої діяльності. ЗВО забезпечує безоплатний доступ всім
учасникам освітнього процесу до будь-яких інформаційних ресурсів. Здобувачам вищої освіти надається
консультаційна, інформаційна, організаційна, правова та соціальна підтримка. В університеті створена «Скринька
довіри», як у фізичному, так і в електронному виглядах. Органи студентського самоврядування та самі здобувачі
проінформовані про шляхи та процедури вирішення і врегулювання конфліктних ситуацій.

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

Відсутність підручників, монографій, періодичних видань тощо в електронних форматах. Неперіодичність
оновлення технічного устаткування науково- та навчально-дослідних лабораторій. Рекомендовано додати на сайт
кафедри та/або до електронного каталогу бібліотеки КНУ підручники, монографії, періодичні видання,
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енциклопедії, що можуть знадобитись здобувачам вищої освіти за ОПП «Геологія». Періодично оновлювати
лабораторії більш технологічним та новим устаткуванням.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 7 з несуттєвими недоліками.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

КНУ дотримується процедур розроблення, затвердження, моніторингу та перегляду ОП відповідно до таких
нормативних документів, як Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у Криворізькому
національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf), Положення про систему внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf), Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому
національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf). ОПП «Геологія» було введено
26.04.2016 р., однак ОП переглядалась двічі у зв’язку із введенням Стандарту вищої освіти за спеціальністю 103
«Науки про Землю» галузі знань 10 «Природничі науки» для першого рівня вищої освіти та пропозиціями
стейхолдерів. Моніторинг ОП здійснюється на рівні кафедри та на рівні університету Центром забезпечення якості
вищої освіти.

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

Безпосередньо здобувачі вищої освіти залучені до перегляду ОП через спілкування з викладачами та
адміністрацією, та анонімне анкетування, як від Центру забезпечення якості вищої освіти, так і від кафедри. Анкети
та результати анкетування розміщено на сайті кафедри (https://gtpm.knu.edu.ua/освіта/бакалаврат/пропозиції-для-
обговорення). Анкетування здобувачів ЦЗЯВО було проведено у вересні 2020 року. Анкетування кафедрою
здобувачі можуть проходити у будь-який час. Порядок проведення анкетування та опитування усіх осіб, залучених
до освітнього процесу відбувається згідно з Положенням про опитування абітурієнтів, батьків, випускників
Криворізького національного університету та роботодавців (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/68.pdf). Так,
здобувачами було висловлено побажання про збільшення кількості кредитів на вивчення іноземної мови, і
зменшення кредитів на вивчення загальних предметів, таких як фізика та вища математика. Ці побажання були
розглянуті та внесені до нової редакції ОП 2020 року. Представники студентського самоврядування входять до
складу Вченої Ради факультету та університету, що підтверджується списком вченої ради факультету (розміщено на
сайті факультету). Однак представниками студентського самоврядування ніяких пропозицій та побажань щодо ОП
висловлено не було.

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

У ЗВО наявна практика залучення роботодавців до перегляду ОП через формальне спілкування з ними (круглі
столи в рамках конференції «Розвиток промисловості та суспільства» та листи-запити), написання ними рецензій та
відгуків на ОП та неформальне спілкування з викладачами та адміністрацією кафедри. Так, представницею
«КривбасАкадемІнвест» Нестеренко Т.П. було запропоновано внести до вибіркового блоку дисципліну «Тривимірні
моделі геологічних об’єктів», що було зроблено в новій редакції ОП 2020 р. Іванченком В.В. в рецензії на ОПП 2019
року було зроблено зауваження, щодо присутності таких дисциплін, як «Петрографія і літологія»,
«Кристалооптика», «Статистична обробка геологічної інформації», «Пошуки та розвідка корисних копалин» у блоці
вибіркових дисциплін та винесено пропозицію перенесення їх до блоку нормативних дисциплін, що, також, було
зроблено в новій редакції ОП 2020 р.
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4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

Перший випуск за ОПП «Геологія» відбудеться лише у 2021 році. Однак, Центром сприяння працевлаштування
студентів та випускників та самою кафедрою проводиться збір інформації з приводу працевлаштування випускників
кафедри за іншими ОП. Збір інформації, що відбувається кафедрою, проводиться через особисті опитування
здобувачів. Центр сприяння працевлаштування студентів та випускників надсилає запити на підприємства, щодо
кар’єри випускників. Також Центром забезпечення якості вищої освіти проводяться тематичні анкетування. Анкети
для випускників розташовані на сайті університету (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-
vyshhoi-osvity/tematychni-ankety).

5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.

У Криворізькому національному університеті функціонує Центр забезпечення якості вищої освіти, який проводить
моніторинг освітніх програм за критеріями, що формуються у результаті зворотного зв’язку із усіма особами,
залученими до освітнього процесу. Під час зустрічі з фокус-групою із сервісних підрозділів, представниця ЦЗЯВО
Тарасова О.В. запевнила, що окрім обов’язкового моніторингу факультетів, який має проходити не рідше, ніж 1 раз
на 5 років, систематично проводяться проміжні аудити як на кафедрах, так і на факультетах. Також, ЦЗЯВО
проводить анкетування стейкхолдерів щодо організації освітнього процесу, професіоналізму викладачів тощо. Під
час проведення аудитів, моніторингів та опитувань, значних недоліків в ОПП «Геологія» виявлено не було.

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

ОПП «Геологія» акредитується вперше. Однак, під час зустрічі, гарант ОП запевнила, що нею були прийняті до
уваги зауваження та рекомендації, що були висловлені експертними групами під час акредитацій інших ОП. Так
було удосконалено сайт кафедри та його наповнення, що дає змогу всім учасникам освітнього процесу знайти
потрібну інформацію про кафедру геології та прикладної мінералогії, її діяльність, саму освітню програму тощо.

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

В академічній спільноті ЗВО сформована культура якості, яка сприяє розвитку освітньої програми та освітньої
діяльності. Політика внутрішнього забезпечення якості освіти здійснюється згідно зі Стратегією розвитку
Криворізького національного університету на 2020-2025 рр. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf). Всі
учасники освітнього процесу залучаються до моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, та розуміють
необхідність цих процедур. Ці процедури регламентуються наступними нормативними документами: Положення
про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у Криворізькому національному університеті
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf), Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf). Окрім
обов’язкових моніторингів, що проводить Центр забезпечення якості вищої освіти із залученими представниками
НПП, НМВ, органів студентського самоврядування, проводяться проміжні аудити та опитування, що, також, сприяє
розвитку ОП та освітньої діяльності.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

У ЗВО наявні всі нормативні документи щодо забезпечення якості вищої освіти. В університеті створений Центр
забезпечення якості вищої освіти, що розробляє певні процедури та прийоми для моніторингу якості освіти.
Регулярно ЦЗЯВО та кафедрою проводяться аудити ОПП «Геологія» та опитування стейкхолдерів щодо ОП.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.
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Формальність залучення представників студентського самоврядування до перегляду освітніх програм. Рекомендації:
Залучення представників студентського самоврядування не лише на рівні факультету, а й на рівні випускової
кафедри або групи забезпечення.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 8 з недоліками, що є несуттєвими.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Наявні чіткі і зрозумілі правила та процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу
регламентуються такими нормативними актами університету, як Статут Криворізького національного університету,
Положення про організацію освітнього процесу у Криворізькому національному університеті, Положення про
формування здобувачами Криворізького національного університету індивідуальної траєкторії навчання, Правила
внутрішнього розпорядку ДВНЗ «Криворізький національний університет»,Правила прийому до Криворізького
національного університету у 2021 році, Положення про академічну доброчесність у Криворізькому національному
університеті та інші. Всі документи наявні у вільному доступі на офіційному сайті ЗВО
(http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza).

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

ОПП «Геологія» було введено наказом ректора № 204 від 26.04.2016 р. Однак, після побажань та зауважень
стейкхолдерів, та введення Стандарту вищої освіти за спеціальністю 103 Науки про Землю від 24.05.2019 р. було
переглянуто ОПП «Геологія». Всі редакції ОПП «Геологія» присутні на сайті кафедри
(https://gtpm.knu.edu.ua/освіта/бакалаврат/освітньо-професійні-програми). Проєкти ОП оприлюднюються на сайті
університету на головній сторінці у вкладці “Проєкти для обговорення” та дублюються на сайті кафедри. Підчас
онлайн-зустрічей з’ясовано, що у ЗВО проєкти ОП оприлюднюються у визначені терміни. Всі зауваження та
пропозиції щодо даної ОП охочі можуть надсилати на електронну адресу кафедри геології та прикладної мінералогії
(gtpm@knu.edu.ua), гаранту ОП (tikhlivets.svetlana@knu.edu.ua) або на «Скриньку довіри»
(http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry).

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

ОПП «Геологія» розміщена на сайті університету та на сайті кафедри. Також, на сайті кафедри розміщені навчальні
плани, робочі програми дисциплін та інша інформація щодо даної ОП (https://gtpm.knu.edu.ua/освіта/бакалаврат).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Всі нормативні акти ЗВО знаходяться у вільному доступі на офіційному сайті. Вся інформація про ОП, цілі, мету,
програмні компоненти тощо наявна в повному обсязі на сайті кафедри. Сайти ЗВО та кафедри геології та
прикладної мінералогії, на думку стейкхолдерів, зрозумілі та легкі у користуванні.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.

Рекомендуємо розробити та розмістити на сайті ЗВО та кафедри форму для зауважень та пропозиції до ОП та/або
їхніх проєктів.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 9 з недоліками, що є несуттєвими.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується
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Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

Під час роботи над експертним висновком гарантом освітньої програми надані: 1) Проєкт освітньої програми із
внесеними змінами щодо підсумкової атестації здобувачів у формі прилюдного захисту кваліфікаційної роботи; 2)
Проєкт навчального плану із внесеними змінами; 3) Проєкт навчального плану (заочної форми) із внесеними
змінами.

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B
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Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток ПРОEКТ_ОПП_бакалаври_зi_з
iмнами.pdf

sdJeT6/iXjtAr3hJJBktZXsv0FR7r/1hQxRiMrWSW4
w=

Додаток Проeкт_навч.плану_корег.202
0.pdf

BhAgqR2S8McDJ/PT2hklBL+G2kD7RqDX+Z4I4Vr
KVDg=

Додаток Проeкт_навч.плану_корег.202
0_заочна_форма.pdf

2W8a6cNy7m/XWiEGut0j2YPADKLy9XlK/dFYZQO
4s0M=

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Михайлів Ірина Романівна

Члени експертної групи

Монюшко Марина Михайлівна

Дроздова Анжеліка Володимирівна
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