
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 29196 Транспортні технології (на автомобільному
транспорті)

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 275 Транспортні технології

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 29196

Назва ОП Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Галузь знань 27 Транспорт

Cпеціальність 275 Транспортні технології

Cпеціалізація (за наявності) 275.03 на автомобільному транспорті

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Сілантьєва Юлія Олександрівна, Бугайов Олексій Олександрович,
Турпак Сергій Миколайович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 05.04.2021 р. – 07.04.2021 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/Акредитація/Бакалаврський_рі
вень/АТ/Відомості_про_самооцінювання_ОПП_ТТ%20(на%20АТ).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%90%D0%A2/%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%A2%D0%A2%20(%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%A
2).pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні
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II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітньо-професійна програма (ОПП) орієнтована на регіональні потреби у транспортному забезпеченні
гірничорудної промисловості та розвитку транспортного забезпечення міста Кривий Ріг. Позитивною практикою є
долучення до процесу реалізації ОПП не лише керівництва Криворізького національного університету (КНУ),
менеджменту, сервісних структурних підрозділів, безпосередньо кафедри, де реалізується ОПП, а ще й значної
кількості роботодавців, професіоналів-практиків, експертів галузі. Присутній достатньо високий рівень культури
якості забезпечення вищої освіти. Сильною стороною є організаційне, матеріально-технічне та інформаційне
забезпечення КНУ, яке в цілому створює умови для забезпечення ефективної організації освітнього процесу та
забезпечення його якості за ОПП «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти. Присутній також прогрес в кадровому забезпеченні, через захист кандидатської
та докторської дисертацій, відповідних спеціальності ОПП 275 «Транспортні технології». Зважаючи на стан справ із
кадровим, матеріально-технічним забезпеченням, цілеспрямованою реалізацією заходів, спрямованих на
забезпечення якості вищої освіти, можна стверджувати, що освітня програма має перспективи для подальшого
розвитку та удосконалення в майбутньому. Вищевикладене обумовлює результати оцінювання на рівні «В» за
критеріями 1-9.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ОПП «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» орієнтована на регіональні потреби у
транспортному забезпеченні гірничорудній промисловості, для чого налагоджені ділові стосунки з підприємствами
цієї галузі, а також із місцевими органами самоврядування, які залучають фахівців з даної ОПП до програм
розвитку транспортного забезпечення міста Кривий Ріг. Змінення структури КНУ, створення Центру забезпечення
якості вищої освіти яскраво відображають прагнення ЗВО до забезпечення усіх необхідних умов щодо реалізації
ОПП на якісно високому рівні. ЗВО надає для реалізації даної ОПП потужну матеріально-технічну базу, активно
використовуючи різноманітні платформи дистанційного навчання, що сприяє автоматизації освітнього процесу.
Участь у міжнародному проекті викладачів ОПП за програмою Erasmus+ KA2 створює широкі можливості
налагодження професійних міжнародних зв'язків в інноваційних сферах транспорту. Сильною стороною є
популяризація академічної доброчесності, використання сервісів Strikeplagiarism.com та Unicheck.com, що повністю
відповідає сучасним вимогам. Все це, а також долучення до процесу реалізації ОПП значної кількості роботодавців,
професіоналів-практиків, експертів галузі створюють сприятливі умови для зростання якості забезпечення вищої
освіти.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Рекомендовано: 1. При наступному перегляді ОПП: - врахувати досвід аналогічних іноземних освітніх програм; -
виправити зазначений в діючій редакції ОПП рівень Національної рамки кваліфікацій з сьомого на шостий; -
основну мету й особливості ОПП сформулювати із рівноцінним підкресленням обох зазначених у відомостях
самооцінювання фокусів. 2. Реалізувати заплановане використання засобів перевірки не тільки для магістерських, а
також і для бакалаврських робіт за допомогою Інтернет Системи Strikeplagiarism.com та Unicheck.com. 3.
Забезпечити надійне функціонування офіційного сайту та репозитарію. 4. Реалізувати більш легкий доступ до
силабусів загального банку вибіркових дисциплін, аналогічно існуючому зручному доступу до інших освітніх
компонент даної ОПП. 5. Виконати вимогу «Стратегії інтернаціоналізації ДВНЗ «Криворізький національний
університет» щодо наявності у трудових договорах професорсько-викладацького складу розділу «Міжнародна
співпраця». 6. Забезпечити ефективний інформаційний зв'язок випускників з відповідними структурними
підрозділами ЗВО. 7. Своєчасно здійснювати оприлюднення результатів всіх проведених опитувань на веб-сайті
університету.

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.
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Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Мета ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” для першого (бакалаврського) рівня освіти
корелюється із засадами Стратегії розвитку Криворізького національного університету на 2020-2025рр. Так, в
Стратегії зазначено, що “Місія Університету – підготовка конкурентоздатних фахівців із високим рівнем
професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності на основі раціонального та
ефективного використання науково-педагогічного й наукового потенціалу;…”. Характерність і регіональний аспект
відображені в концептуальних засадах Стратегії: “Концентрація та координація діяльності освітнього та наукових
галузевих інститутів Кривого Рогу сприятиме прискоренню розробки та впровадження інноваційних технологій у
гірничорудній промисловості, що позитивно впливатиме на розв’язання завдань соціальноекономічного розвитку
регіону.” (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf) Ця концепція втілюється в основній меті даної ОПП із
акцентом на вивченні сучасних транспортних технологій – “професійна підготовка фахівців, здатних розв’язувати
складні задачі на транспорті та в області автотранспортних перевезень, у тому числі на підприємствах
гірничометалургійної галузі, з урахуванням комплексності та невизначеності умов функціонування транспортних
систем”. У відомостях про самооцінювання освітньої програми зазначені два специфічні фокуси, а саме
“технологічні автотранспортні перевезення на підприємствах гірничо-видобувної та металургійної галузі” (І) й
“автоматизація процесів ухвалення рішень в області транспортних систем міст зі складною дорожньою
інфраструктурою”(ІІ), що підтверджено наявністю відповідних освітніх компонент (для І-го фокусу – ВБ.9.2
“Організація навантажувально-розвантажувальних робіт в кар’єрі”, ВБ.11.2 “Організація, планування та управління
автотранспортним комплексом кар’єру”, ВБ.5.1 “Кібер-фізичні системи кар’єрного транспорту”, ВБ.5.2.2
“Проектування гірничо-транспортних цехів”, ВБ.7.2, ВБ.2.1, ВБ.4.1, ВБ.8.2 , для ІІ-го фокусу – ОК.2.13 “Пасажирські
перевезення” (11 кредитів), ВБ.13.2 “Проектування транспортних систем великих міст”, ВБ.10.2 “Міський транспорт”,
ВБ.7.1 “Безпека дорожнього руху”, ВБ.6.2.1 “Автоматизовані системи управління на транспорті”, ВБ.6.2.2
“Навігаційне обладнання транспортних засобів”, ОК.2.19 “Сучасні інформаційні комп’ютерні технології на
транспорті”) і колом роботодавців, з якими співпрацює університет за даною спеціальністю (наприклад, гірничо-
транспортні цеха ПрАТ “Північний ГЗК” і ПрАТ “Центральний ГЗК”, Управління транспорту та телекомунікацій
виконкому Криворізької міської ради та ін.). Основна мета й особливості, сформульовані в ОПП, виділяють,
більшою мірою, перший фокус. Аналіз переліку освітніх компонент показав, що міждисциплінарність полягає
скоріш в посиленні знань і практичних навичок здобувачів за спеціальністю 274 “Автомобільний транспорт”, аніж
“інформаційні технології, менеджмент, маркетинг”, заявлені у відомостях.

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

На зустрічах зі здобувачами, випускниками, роботодавцями й академічним персоналом було підтверджено, що в
рамках даної ОПП проводились заходи щодо визначення інтересів та пропозицій цих груп стейкхолдерів:
опитування, анкетування, рецензування, аналіз результатів співпраці, підтримка випускників під час
працевлаштування. Результати анкетування, а також форми певних анкет не знаходяться у постійному відкритому
широкому доступі згідно з внутрішньою процедурою збору, аналізу й оприлюднення інформації, визначеною
Положенням про організацію та проведення опитування здобувачів ВО КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/65.pdf). Згідно з цим Положенням результати анкетування про якість
викладання доводяться співробітниками Центру забезпечення якості вищої освіти КНУ до відома деканів
факультетів та завідувачів кафедрами, які, в свою чергу, обговорюють їх на засіданнях й відображають у конкретних
рішеннях. Так, згідно з наданим гарантом витягом з прот. №5 засідання кафедри від 02.12.2019 р. протягом 2018-
2019 н.р. і на початку 2019-2020 н.р. було проведено комплекс опитувань здобувачів і випускників, за результатами
яких ухвалено рішення про формування двовекторності ОПП, а саме “у сферах здійснення автомобільних
перевезень в гірничо-металургійній галузі й використанні сучасних комп'ютерних технологій при здійсненні
перевезень автошляхами загального користування”. Це рішення втілено в ОПП редакції 2020 року і підтверджено в
підкритерії 1.1 даного аналізу. Факти врахування окремих пропозицій стейкхолдерів в ОПП редакції 2020 року
також підтверджені при співставленні змісту рецензій, протоколів кафедри, висловлених побажань і змін в ОПП.
Так, згідно з рецензією начальника гірничо-трансп. цеху №1 ПРАТ “ЦГЗК” було висунуто пропозицію “у блоці
вибіркових компонент більше врахувати вивчення сучасних систем диспетчеризації та роботизованого
навантажувально-розвантажувального комплексу кар'єрів”, яку обговорювали на засіданні кафедри автотранспорту
(витяг з прот. №6 від 20.01.2020) і яка згодом знайшла своє втілення в ОК “Кібер-фізичні системи кар’єрного
транспорту”, “Організація навант.-розвант. робіт в кар’єрі”, “Проектування транспортно-технологічного комплексу
кар’єру”. Ця пропозиція була також озвучена представником гірничо-транспортного цеху під час експертизи.
Загалом, позиція роботодавців на зустрічі підтвердила актуальність підготовки фахівців за даною ОПП з акцентом
на організацію технологічних і пасажирських перевезень. На відкритій зустрічі про свою позицію, а також участь у
формуванні змісту й реалізації ОК розповіли НПП випускової кафедри, інших підрозділів ЗВО та освітніх установ
(М.Г. Босняк, А.В. Червінчук, А.О.Хруцький, В.А. Шаповалов та ін.). Наприклад, про введення вибіркової
дисципліни “Навігаційне обладнання транспортних засобів” і принципи формування ПРН за нею розповіли НПП
О.Д. Почужевський і директор ТОВ "МОНІТОРИНГ ДЖИ.ПІ.ЕС" Ю.Б. Іванов, який забезпечує її реалізацію
обладнанням і програмними комплексами.
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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.

Загальноохплюючі тенденції впровадження інформ. технологій в усі сфери життєдіяльності відображені також в
історії розвитку даної ОПП: введені дисципліни “Сучасні інформ. технології на транспорті”, “АСУ на транспорті”,
“Навігаційне обладнання трансп. засобів”, використовується спеціалізоване програмне забезпечення для фахових
ОК (наприклад, PTV Vissim/Visum), що підтверджено під час демонстрації мат.-техн. забезп. ОПП і під час відкритої
зустрічі, впроваджуються новітні технології, пов'язані з автоматизацією роботи спеціалізованої техніки, з якими
ознайомлені в рамках міжнародного проекту Erasmus+ KA2 “Розвиток практично спрямованої орієнтованої на
студентів освіти в галузі моделювання кібер-фізичних систем” (https://erasmusplus.org.ua/projects/ka2/2964-
rozvytok-praktychno-spriamovanoi-oriientovanoi-na-studentiv-osvity-v-haluzi-modeliuvannia-kiber-fizychnykh-
system.html), а також в рамках міського проекту з розробки мобільного додатку “Мій Кривий Ріг Smart City” - cервісу
міського транспорту (https://www.facebook.com/1532792453522369/videos/2217763058322545/?
__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card). Багаторічна співпраця з підприємствами «Метінвест»,
«АрселорМіттал Кривий Ріг», «СТЛЦ «БЕЛАЗ УКРАЇНА», «Цеппелін Україна ТОВ», фахівцями відділу транспорту
й зв'язку виконкому Криворізької міської влади, результати зустрічей із роботодавцями, залучення ЗВО у проєкти
кафедри, перемоги на студ. конференціях, міжнародних турнірах
(http://old.belaz.by/press/news/2018/belaz_cheledzh/), (http://www.knu.edu.ua/novini/nahorodzhennya-chempioniv),
участь у круглих столах й коференціях (https://at.knu.edu.ua/), (http://www.knu.edu.ua/novini/prezentaciya-novoi-
mis-koi-marshrutnoi-merezhi-pasazhyrs-koho-transportu), опрацьований ринок праці на популярних сервісах Olx.ua
(https://www.olx.ua/), Work.ua (https://www.work.ua/), Rabota.ua (https://rabota.ua/) та Jooble (https://ua.jooble.org/)
підтверджують обізнаність НПП про актуальні тенденції розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та
регіонального контексту, що відображено в структурі та змісті силабусів ОК. На зустрічі з випускниками, вони
підтвердили достатній рівень їхніх знань під час прийому на роботу за фахом. Оскільки ОПП має два фокуси, які є
доволі унікальними, проведені в СО аналогії з іншими ОП є доречними. Наприклад, такі обов'язкові ОК як “Основи
економіки транспорту”, “Трансп. засоби”, “Загальний курс транспорту”, “Логiстика”, “Міжнародні перевезення” тощо
є також обов’язковими ОК в ОПП “Транспортні технології та управління на автом. транспорті” НТУ,
(http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/bakalavr-TTUT.pdf), на який посилаються у СО. Врахування
досвіду аналогічних іноземних ОП не підтверджено. Аргументація - аналіз аналогічних вітчизняних ОП на момент
затвердження ОПП вважався ЗВО повноцінним. Зміст і структура окремих ОК, наприклад, “Кібер-фізичні системи
кар’єрного транспорту” формувались на основі співпраці з університетами Європи в рамках проекту Erasmus+
“CybPhys”.

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.

Результати навчання, визначені в стандарті вищої освіти за спеціальністю 275, перелічені в даній ОПП у повному
обсязі. Згідно з матрицями відповідності їх досягнення забезпечується, в першу чергу, основними освітніми
компонентами. Крім того, в ОПП додані загальні й фахові програмні результати та компетентності, які посилюють
основний перелік: 6 додаткових загальних компетентностей (ЗКО), 7 додаткових фахових компетентностей (ФКО), 6
додаткових загальних програмних результатів навчання (ЗРНО), 7 додаткових фахових програмних результатів
навчання (ФРНО). Вимогу щодо обсягу освітньої програми, який має бути спрямований на забезпечення загальних
та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти, дотримано.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Сильною стороною даної ОПП є орієнтація на регіональні потреби у транспортному забезпеченні гірничорудній
промисловості й відповідні налагоджені ділові стосунки з підприємствами цієї галузі, а також із місцевими органами
самоврядування, які залучають фахівців з даної ОПП до програм розвитку транспортного забезпечення міста
Кривий Ріг. Це дозволяє повноцінно залучати всіх зацікавлених сторін до формування програмних результатів
навчання.

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

Сторінка 5



Рекомендацією є врахування досвіду аналогічних іноземних освітніх програм, наприклад, університетів країн СНД, з
яким співпрацює компанія-партнер “БелАЗ”, а також періодично передивлятись зміни у ОПП тих вітчизняних ЗВО,
підхід до формування яких використано в даній ОПП. Крім того, рекомендовано виправити зазначений в діючій
редакції ОПП рівень Національної рамки кваліфікацій з сьомого на шостий. Основну мету й особливості ОПП
доцільно сформулювати із рівноцінним підкресленням обох зазначених у відомостях про самооцінювання
особливих фокусів. Якщо в ОПП залишається визначення ознак міждисциплінарності у тому форматі, який
заявлений у відомостях про самооцінювання, це рекомендовано відобразити в змісті й переліку освітніх компонент.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Встановлена відповідність за даним критерієм з недоліками, що не є суттєвими. ОПП сформована з урахуванням
місії й стратегії КНУ, а також пропозицій і зауважень всіх зацікавлених сторін.

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).

Загальний обсяг даної ОПП складає 240 кредитів ЄКТС, з яких 60 кредитів ЄКТС - дисципліни вільного вибору
здобувачів вищої освіти. Це відповідає вимогам чинного законодавства щодо навчального навантаження для
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

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.

За результатами аналізу поданих документів встановлено, що зміст ОПП «Транспортні технології (на
автомобільному транспорті)» структурований, освітні компоненти становлять логічну взаємопов’язану систему та у
сукупності дають можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. Наведені в ОПП перелік
і логіка послідовності викладання обов'язкових дисциплін дозволяють сформувати основні знання й навички зі
спеціальності 275 та досягти компетентностей і програмних результатів, визначених у відповідному Стандарті вищої
освіти. Отримані знання й навички з дисциплін, що визначені як передумови вивчення наступних дисциплін, за
своїм змістом і логікою можуть слугувати базою для їх подальшого поглиблення. Наприклад, ОК 1.1 “Комп’ютерна
техніка та програмування”, що сформувала ЗК5, ЗКО1, ЗРН5, ЗРНО1, є пререквизитом для ОК 2.19 “Сучасні
інформаційні комп’ютерні технології на транспорті” (ФК14, ФРН14), яка, в свою чергу, у подальшому підсилюється
В.Б 6.2.1 “Автоматизовані системи управління на транспорті” і ВБ 6.2.2 “Навігаційне обладнання транспортних
засобів” або ВБ 6.1 “Сучасні інформаційні технології на транспорті”. За тим самим принципом ВБ 10.1 “Взаємодія
видів транспорту” викладається на базі ОК 2.1. “Вантажні перевезення” і поглиблює знання, отримані під час
вивчення ОК 2.5. “Загальний курс транспорту”(Тема 11. Взаємодія видів транспорту при перевезенні вантажів).
Загальні компетентності й програмні результати, передбачені стандартом вищої освіти для спеціальності 275,
визначені в ОПП в повному обсязі (ЗК1 - ЗК13, ЗРН1 - ЗРН10) в ОК1.1 - ОК 1.14 циклу загальної підготовки
(https://at.knu.edu.ua/%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%B0/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D
0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-275-
%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96-
%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97). Вибіркові освітні
компоненти здебільшого підсилюють совновні з акцентом на вивчення інфраструктури автомобільного транспорту
та планування міських пасажирських перевезень. Структурно-логічна схема в ОПП має певні неточності, наприклад,
ОК1.2 загальним обсягом 3 кредити вказаний в ОПП двічі (у 1-2 і 5 семестрах), в навчальному плані дисципліна
викладається на 5 семестрі. ОПП є збалансованою за часовим навантаженням у семестрах (30 кредитів/сем.) і
розподілом за формою підсумкового контролю (3-4 екзамени і 2-4 заліки кожного семестру).

3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).
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Компоненти ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” в цілому відповідають предметній
області спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)». Освітніх компонент, які мають сумнівний та не
доведений зв'язок із спеціальністю, немає. В ході експертизи й спілкування з гарантом встановлено, що обов'язкові
дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» і «Фізичне виховання» обґрунтовані для даної ОПП
рекомендаціями стейкхолдерів й відповідними рішеннями в рамках академічної автономії КНУ (підтверджено на
зустрічах). Об’єктом вивчення, згідно зі Стандартом вищої освіти для спеціальності 275, є “транспортні системи та
технології”, який розглядається в таких основних освітніх компонентах навчального плану як “Вантажні
перевезення”, “Пасажирські перевезення”, “Міжнародні перевезення”, “Основи теорії транспортних процесів і
систем”, “Загальний курс транспорту”, “Системи і технології транспорту”, “Методи системного аналізу в
транспортних задачах”, “Логістика”, “Маркетингова діяльність автотранспортного виробництва”, “Методи та
алгоритми прийняття рішень на транспорті”, “Сучасні інформаційні комп’ютерні технології на транспорті”.
Вибіркові дисципліни, що пропонуються кафедрою, мають різні ознаки транспортної інженерії (функціональний
дизайн, експлуатація спеціалізованого й універсального автотранспорту, міське планування, управління об'єктами
інфраструктури транспортних систем). Наявні в ОПП освітні компоненти забезпечують теоретичний зміст
предметної області, методи, методики та технології, якими повинен володіти здобувач для застосування їх на
практиці, отримання навичок вибору та застосування інструментів й обладнання, що використовуються у
практичній діяльності.

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

Згідно з позицією гаранта освітньої програми, академічного персоналу та студентів індивідуальна освітня траєкторія
здобувача вищої освіти в КНУ за даною ОПП формується з можливості вибрати певні освітні компоненти з переліку
вибіркових навчальних дисциплін, тем виконання індивідуальних завдань в рамках навчальних дисциплін та
бакалаврських кваліфікаційних робіт, місця проходження виробничої практики. Порядок вибору дисциплін
визначений в Тимчасовому положенні про вивчення навчальних дисциплін студентами Державного вищого
навчального закладу “Криворізьський національний університет” (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/37.pdf)
Згідно цього положення “мінімальна чисельність здобувачів з вивчення вибіркових дисциплін повинна складати не
менше 15 осіб” (п.2.3), але фактично за реальних обставин кількість студентів у групах може бути меншою, що
підтверджено на зустрічі зі здобувачами вищої освіти, гарантом ОП. Перелік вибіркових дисциплін, що
пропонуються різними структурними підрозділами університету, для формування індивідуальної траєкторії
навчання оприлюднений на головній сторінці офіційного сайту КНУ: http://www.knu.edu.ua/ Детальна інформація
щодо переліку й змісту дисциплін для спеціальності 275 знаходиться на сайті випускової кафедри автомобільного
т р а н с п о р т у : http://www.knu.edu.ua/fakultety/fakul-tet-mehanichnoi-inzhenerii-ta-transportu/struktura/kafedra-
avtomobil-noho-transportu/sylabusy При інтерв'юванні здобувачів встановлено, що процедура вибору є зрозумілою.
Здобувачі подають заяви із переліком обраних дисциплін у анонсовані наперед строки й порядок. Заяви на вибір
освітніх компонент, надані в систему НАЗЯВО під час експертизи, подаються здобувачами освіти до деканату
механічної інженерії та транспорту в письмовій формі. Графіки і результати вибору варіативних компонент
визначають в особистому кабінеті здобувача АСУ “ЗВО” (http://asu1.knu.edu.ua/login). Аналіз навчального плану
показав, що необхідний сумарний обсяг вибіркових освітніх компонент задовольняє вимогам положень Закону
України «Про вищу освіту» і складає 25% від загального обсягу. Встановлено, що із запропонованого переліку
дисциплін студент повинен обрати їх певну кількість за власними уподобаннями. Кожна дисципліна обирається
наступним чином: або одна з двох запропонованих кафедрою автомобільного транспорту, або одна з
загальноуніверситетського переліку. Вибір блоку дисциплін за певною спеціалізацією не здійснюється.

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

Зміст практичної підготовки викладений у Положенні про організацію та проведення практики студентів у
Державному вищому навчальному закладі “Криворізький національний університет”
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B
B%D0%B8/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD
%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%
83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8E/IMG_0054_compressed.pdf , деталізований у Програмі
проходження практики та узгоджується із роботодавцями, які надають власну базу
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv/praktyka) на основі
підписаних угод
(https://at.knu.edu.ua/%D0%BE%D1%81%D0%B2i%D1%82%D0%B0/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D
0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-
%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%
D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80), перед початком проходження практики. Порядок оформлення результатів
виробничої практики за даною ОПП підкріплений звітами з практики окремих здобувачів (наприклад, ст. групи ТТ-
19ск Трачук А.О. проходила виробничу практику у 2020 р. на ПрАТ «Центральний ГЗК», ст. групи ТТ-16ск Пасічник
Н.Ю. - у 2018 р. на ПАТ «Південний ГЗК»). В результаті проходження виробничої практики здобувачі вищої освіти
отримують компетентності, які “формують здатність організовувати та управляти перевезенням” вантажів або
пасажирів (ФК3, ФК4), а також “оцінювати експлуатаційні, техніко-економічні, технологічні, правові, соціальні, та
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екологічні складові організації п е р е в е з е н ь ” (ФК9)
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%
82%D1%8B/%D0%A4%D0%9C%D0%86%D0%A2/%D0%BA%D0%B0%D1%84.%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0
%BC%D0%BE%D0%B1.%D1%82%D1%80/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0
%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2%D0%A2.pdf).
Навчальна практика формує здатність “оцінювати плани та пропозиції щодо організації та технології перевезень,
складені іншими суб’єктами, та вносити необхідні зміни виходячи з техніко-експлуатаційних параметрів та
принципів функціонування об’єктів та пристроїв” (ФК13), а також “врахувати людський фактор в транспортних
технологіях” (ФК16). Навчальна практика передбачає організацію екскурсій на підприємствах різних профілів, у т.ч.
гірничодобувної та металургійної галузі, що вводить студентів у реалії виробничого середовища. При інтерв'юванні
позиції випускників за даною ОПП щодо цього питання, встановлено, що вони мають достатній обсяг практичної
підготовки для того, щоб мати конкурентні переваги при влаштуванні на першу роботу за спеціальністю. Контроль
за організацією та оцінка результатів проведення практики покладені на окремий підрозділ КНУ - Центр сприяння
працевлаштуванню студентів і випускників.

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

ОПП виділяє наступні основні ОК для розвитку Soft Skills студентів: “Іноземна мова”, (6 кредитів), “Українська мова
за професійним спрямуванням” (3 кредити). Також, на зустрічах із академічним персоналом було зазначено
включення формування комунікативних навичок під час викладання наступних дисциплін: “Безпека
життєдіяльності та охорона праці”, “Методи та алгоритми прийняття рішень на транспорті”, “Маркетингова
діяльність автотранспортного виробництва”, “Філософія”, “Історія України та культурологія”. Встновлено, що в
освітньому процесі ОПП використовуються наступні активні форми та методи навчання, спрямовані на набуття
соціальних навичок: захист курсових робіт, випускної кваліфікаційної роботи; участь у форумах, наукових
конференціях, конкурсах студенських робіт, проєктно-орієнтованих роботах з транспортного моделювання,
семінарах, тренінгах (http://www.knu.edu.ua/novini/treninh-maysternist-pidhotovky-ta-provedennya-prezentacii),
екскурсії на профільні підприємства регіону (http://www.knu.edu.ua/novini/komanda transportnoho-fakul-tetu-na-
hleyevats-komu-kar-yeri-ta-v-hirnychotransportnomu-cehu-central-noho-hzk), (http://www.knu.edu.ua/novini/metinvest-
krmz-pryymaye-druziv). Можливість набуття соціальних навичок, таких як адаптивність, вирішення конфліктів,
ділове спілкування запропонована у вибіркових дисциплінах інших ОПП в Банку вибіркових дисциплін
http://www.knu.edu.ua/: “Психологія ділових відносин”, “Гендерна рівність”, “Ділова іноземна мова”, “Іноземна мова
(за професійним спрямуванням)”, “Конфліктологія у професійній діяльності”,” Психологія праці” та ін. Досвіду
вибору цих дисциплін з інших ОПП у здобувачів за даною ОПП немає. Під час зустрічі із випускниками прозвучала
пропозиція розвивати у здобувачів навички ділового листування.

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

На даний час Професійний стандарт за спеціальністю 275 “Транспортні технології (за видами транспорту)” для
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відсутній. Професійна кваліфікація не присвоюється.

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.

Самостійна робота під час підготовки здобувачів освіти за першим (бакалаврським) рівнем у ЗВО становить від 1/2
до ⅔ загального навчального часу. За даною ОПП самостійна робота триває 4714 навчальних годин з 7200, тобто 65,
47 % від загального обсягу. Зміст самостійної роботи студента визначений в силабусах та робочих програмах
освітнього компонента, методичних вказівках із зазначенням індивідуального завдання й порядку оцінювання.
Щодо аудиторних годин більшу частку займають практичні й лабораторні заняття (1397 год., 56,2% аудиторного
навантаження), меншу – лекційні (1089 год., 43,8% ). Такий розподіл обумовлений спцифікою програмних
результатів навчання. Під час бесіди зі здобувачами вищої освіти експертна група з’ясувала, що інтереси здобувачів
при визначенні співвідношення фактичного навантаження та обсягу окремих освітніх компонентів враховуються.
Щоб встановити факти перевантаження куратори проводять бесіди зі здобувачами. Студенти можуть також
обговорити ці питання на зборах студентського самоврядування, що підкріплено прикладами під час зустрічі з
представниками студентського самоврядування. За словами кураторів академічних груп і самих студентів в цілому
здобувачі задоволені розподілом учбового навантаження. Під час зустрічей встановлено, що контроль за
формуванням структури викладання окремих освітніх компонентів здійснюють навчально-методичний відділ та
центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників під час розробки та затвердження робочих програм
навчальних дисциплін і практик. Крім того, контроль за недопущенням перевантаження аудиторними заняттями за
кількістю годин на тиждень, перебільшення дисциплін, їх обсягу в кредитах ЄКТС, підсумкових форм контролю
здійснює деканат факультету механічної інженерії та транспорту. Встановлено, що скарг зі сторони студентів даної
ОПП щодо перевантаження під час вивчення освітніх компонентів не зафіксовано.

Сторінка 8



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.

За даною ОП підготовка здобувачів за дуальною формою освіти не здійснюється. В університеті запущений
експримент із реалізації цієї форми навчання (http://www.knu.edu.ua/dualna-osvita) для ОПП “Збагачення корисних
копалин”. На першій зустрічі з керівництвом закладу була озвучена можливість запровадження дуальної форми
освіти для даної ОПП через потужні стосунки кафедри автомобільного транспорту із підприємствами транспортної
галузі.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Сильні сторони: ОПП має можливості запровадити дуальну форму освіти, оскільки ОПП має потужну підтримку
роботодавців транспортної галузі, а ЗВО має нормативну базу й досвід організації дуальної освіти на інших ОПП.
Позитивною практикою є участь у міжнародному проекті викладачів ОПП за програмою Erasmus+ KA2, що створює
можливості налагодження професійних міжнародних зв'язків в інноваційних сферах транспорту, отримання
навчально-методичних матеріалів для даної й спорідненої ОПП, отримання досвіду впровадження новітніх практик
при оновленні освітніх програм, підвищення рівня володіння англійської мови, стажування студентів і НПП в
різних ЗВО Європи.

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

Слабкою стороною є затверджений порядок вибору освітньої компоненти, в якому передбачено формування
академічної групи чисельністю не менше 15 студентів, що не сприяє в повній мірі вибору індивідуальної освітньої
траєкторії. Відповідно, рекомендовано доопрацювати цей порядок задля повноцінної реалізації права здобувачів
приймати участь у формуванні індивідуального навчального плану. Крім того, рекомендовано посилити ОПП
дисциплінами, що формують навички комунікації, вирішення конфліктних ситуацій, ділового (англомовного)
спілкування, допомагають у працевлаштуванні й професійному росту.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Загальний обсяг ОПП складає 240 кредитів ЄКТС, що відповідає Закону України «Про вищу освіту». Зміст ОП має
чітку структуру, освітні компоненти складають логічну взаємопов’язану систему і дозволяють досягти поставлених
цілей та програмних результатів навчання. Здобувачі вищої освіти мають можливість формувати індивідуальну
освітню траєкторію. Практична підготовка здобувачів вищої освіти відбувається через навчальну практику, першу
виробничу практику, другу виробничу практику. ОПП дозволяє набути м’які навички у рамках окремих освітніх
компонент ОПП. Загалом, встановлена відповідність за даним критерієм з недоліками, що не є суттєвими.

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.

Аналіз нормативних документів університету свідчить, що правила прийому на навчання за даною ОПП є чіткими
та зрозумілими, немістять дискримінаційних положень. У “Правилах прийому до Криворізького національного
університету” міститься перелік заходів із забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому
абітурієнтів до університету (http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu), які передбачають можливість бути
присутніми на засіданні Приймальної комісії представникам засобів масової інформації. Під час зустрічі з
представниками студентського самоврядування, встановлено, що більшість абітурієнтів дізнаються про правила
вступу до спеціальності з офіційного веб-сайту. Правила прийому, нормативні документи, результати вступних
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випробувань та ін. розміщені у розділі “Вступнику” офіційного веб-порталу КНУ за посиланням
(http://www.knu.edu.ua).

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

Правила прийому на навчання за ОПП розробляються на підставі діючих «Правил прийому до Криворізкього
національного університету», «Положення про організацію прийому на навчання вступників до КНУ для здобуття
ступеня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»»
(http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu,
http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%BF%
D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D
0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf) Правила прийому на дану ОПП не обмежують вступ всіх бажаючих. Вступ
відбувається на базі повної загальної середньої освіти та на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший
спеціаліст" (зі скороченим терміном навчання) на конкурсній основі. Перелік конкурсних предметів визначений у
Додатку 4, 4.1,4.2.
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF
%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83/2021/dodatok_4.pdf ) Для вступу на О П П у 2021 році
встановлені наступні конкурсні предмети (вступні іспити): «Українська мова», «Математика», «Іноземна мова» або
«Фізика», що відображає її особливості.

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.

У КНУ правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, визначені в «Порядку
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/2/3/39.pdf). Згідно з цим положенням для визнання результатів навчання,
отриманих в інших ЗВО, (для атестації) “Університет створює Комісію в складі не менше трьох осіб”. Після подання
необхідного переліку документів комісія запрошує заявника на атестацію, яка може проводитися у формі співбесіди,
за результатами якої в протоколі фіксується оцінка “зараховано”/ “незараховано”. “Положення про академічну
мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників Криворізького
національного університету” визначає основні правила відбору учасників програм академіної мобільності
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf) Студенти підтвердили, що з правилами ознайомлені, але конкурсів
щодо участі у міжнародній академічної мобільності або визнання результатів навчання, отриманих в інших
закладах освіти на даній ОП не було. Правила вступу для іноземних студентів визначені на офіційному порталі КНУ
(http://doir.knu.edu.ua/en) та у розділі XIV Правил прийому до КНУ. На даний момент з а ОПП навчаються 1
громадянин Туркменістану (3 курс) та 1 громадянин Республіки Камерун (2 курс). Ще три іноземних студенти вже
закінчили повний курс навчання.

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.

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, оприлюднені на сайті університету у
Положенні про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) та Положенні про порядок визнання в Криворізькому
національному університеті результатів навчання, отриманих в умовах неформальної освіти
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf) Згідно з цими положеннями в КНУ зараховуються результати
навчання неформальної освіти “в обсязі не більше 10% від загального обсягу з конкретної ОП”. Здобувач вищої
освіти звертається із заявою про визнання його результатів до ректора після чого створюється “предметна комісія
(декан факультету; гарант ОПП, на якій навчається здобувач; науково-педагогічні працівники, які викладають
дисципліни, що пропонуються до перезарахування)”. За підсумками оцінювання складається протокол, у якому
міститься відповідний висновок. Випадків зарахування результатів неформальної освіти на данній ОПП не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.
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На сайті КНУ у вільному доступі є всі необхідні нормативні документи, що роз’яснюють зміст фахових випробувань.
Вся викладена інформація є чіткою та зрозумілою і відповідає вимогам чинного законодавства.

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

Слабкою стороною є складна процедура зарахування результатів неформальної освіти. Оскільки здобувачі не змогли
навести приклади й деталі зарахування результатів неформальної освіти в навчальному процесі, ЕГ рекомендує
більш активно інформувати здобувачів про таку можливість, доводити до відома здобувачів інформацію про
проведення навчальними центрами профільних курсів, конференцій, конкурсів.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила прийому на навчання за ОП відповідають чинному законодавству та враховують особливості ОП. Правила
визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти та у неформальній освіті, чітко визначені у
відповідних положеннях КНУ. Загалом встановлена відповідність за даним критерієм з недоліками, що не є
суттєвими.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Навчання за ОП «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» згідно з «Положенням про організацію
освітнього процесу в Криворізькому національному університеті» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf)
здійснюється за такими формами: 1) навчальні заняття; 2) самостійна робота; 3) практична підготовка; 4)
контрольні заходи, а основними видами навчальних занять є 1) лекція; 2) лабораторне, практичне/семінарське,
індивідуальне заняття; 3) консультація. Цим же Положенням окрім очної (денної) та заочної (дистанційної) форм
навчання, на факультеті, де реалізується дана ОП, застосовується дуальна форма освіти (що відповідає Стандарту
вищої освіти, який не обмежує види форм навчання), але, безпосередньо на даній ОП така форма ще не реалізована.
Форми та методи навчання сприяють цілям ОП і відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам
академічної свободи - студенти мають можливість обирати теми та об’єкти дослідження (наприклад, для дисципліни
«Маркетингова діяльність автотранспортного виробництва» – це вибір підприємств, щодо яких виконується аналіз
зовнішнього та внутрішнього середовища, переліку питань тощо), також теми дипломних робіт, що підтверджено на
зустрічах з гарантом, викладачами, здобувачами вищої освіти, випускниками даної ОП тощо.

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).

В ході зустрічей з гарантом, викладачами, здобувачами вищої освіти встановлена їх обізнаність щодо цілей, змісту та
програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів. На
зустрічах з гарантом, викладачами, здобувачами вищої освіти, встановлено, що студентам ця інформація доводиться
на кураторських годинах та на заняттях. На кураторські години запрошуються викладачі, які надають інформацію
про зміст своїх дисциплін, порядок та критерії оцінювання. Ця інформація також доступно представлена на сайті
ЗВО у формі силабусів (http://www.knu.edu.ua/fakultety/fakul-tet-mehanichnoi-inzhenerii-ta-
transportu/struktura/kafedra-avtomobil-noho-transportu/sylabusy) по усіх нормативних дисциплінах, та по вибіркових
дисциплінах, які пропонує кафедра. Інформація щодо освітніх компонент із загального банку вибіркових дисциплін
(які є альтернативними до кафедральних) надається в інший спосіб, який, в контексті даного критерію, можна
трактувати як менш легкодоступний. Цей банк дисциплін розміщено на головній сторінці ЗВО у файлі
http://www.knu.edu.ua/ua/storage/files/2/Банк вибіркових дисциплін.xls, але інформація щодо цілей, змісту,
програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання за даними ОК у ньому відсутня. Він містить
лише інформацію про назву дисципліни, факультет, спеціальність та кафедру, а цієї інформації недостатньо для
розуміння ОК. Необхідно виконувати пошук силабусів цих дисциплін за іншим посиланням
(http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=87&browse=courses&perpage=20&page=1), що було
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продемонстровано на резервній зустрічі з гарантом, оскільки для доступу потрібний логін та пароль. Таким чином,
силабуси вибіркових дисциплін кафедри більш легкодоступні, ніж силабуси альтернативних дисциплін із
загального банку. Проте, на зустрічі зі здобувачами вищої освіти було встановлено, що способи отримання
необхідної інформації щодо ОК є прийнятними.

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

В ході зустрічей з гарантом, викладачами, роботодавцями з’ясовано, що імплементація дослідницької компоненту в
освітній процес здійснюється не тільки через наукову роботу студентів та викладачів. Використання активних форм
навчання викладачами, наприклад, маркетингові опитування перехожих, сприяє цьому. На кафедрі, де реалізується
ОПП, проводиться всеукраїнська науково-технічна конференція «Шляхи вирішення проблем експлуатації
спеціалізованих автотранспортних засобів», на сайті та в матеріалах самооцінювання представлена інформація за
2019 рік ( http://www.knu.edu.ua/novini/vseukrains-ka-konferenciya, чим, зокерма, підтверджується участь здобувачів
вищої освіти за даною ОПП Пристінського Д.С. та Могилевського О.С.), в 2020 конференція не відбувалась через
карантинні обмеження, але надалі її проведення планується, що підтверджено гарантом. В ході зустрічей з гарантом,
викладачами, студентами та під час огляду матеріально-технічної бази (було підключення до процесу викладання
дисципліни «Сучасні інформаційні технології на транспорті») підтверджено дані самооцінювання щодо участі
студентів в роботі по дослідженням пасажирських перевезеньу Кривому Розі (зокрема, на студентському форумі
«Специфіка пасажирських перевезень у місті Кривий Ріг» студентів груп ТТ-17ск, ТТ-16 –
http://www.knu.edu.ua/novini/students-kyy-forum-specyfika-pasazhyrs-kyh-perevezen-u-misti-kryvyy-rih); у
міжнародних турнірах «BELAZ-CHALLENGE» (https://belaz.by/press-centre/belaz-gave-the-title-in-the-championship-
belaz-challenge-2019-/, студент Могилевський О.С.) та кейс-чемпіонаті від холдингу «Метінвест»
(http://www.knu.edu.ua/novini/treninh-maysternist-pidhotovky-ta-provedennya-prezentacii).

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

Рекомендаціямі щодо розроблення навчально-методичного забезпечення дисциплін
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/50.pdf) задекларована постійна робота, спрямована на вдосконалення
змісту навчання, підвищення якості навчально-методичного забезпечення дисциплін. Під час зустрічі з гарантом,
викладачами та роботодавцями, а також на відкритій зустрічі підтверджено оновлення змісту окремих нормативних
дисциплін та вибіркових, які підсилюють компоненти, що забезпечують особливості ОПП, що пов’язано з
отриманням ЗВО нових прикладних програмних продуктів, дані про які наведено в матеріалах самооцінювання,
підтверджено постійне спілкування зі стейкхолдерами – керівниками служб автотранспорту, які переймаються
питаннями постійного розвитку освітніх компонент ОПП в контексті відповідності сучасному рівню наукового
розвитку транспортної галузі. Наприклад, дисципліну «Сучасні інформаційні технології на транспорті» оновлено в
рамках проєкту «CybPhys» (https://cybphys.rtu.lv/reports/), який виконується разом з представниками університетів
Королі́вства Бе́льгія, Республіки Кіпр, Латвійської Республіки, Республіки Білорусь.

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

Організаційний супровід освітньої і наукової діяльності забезпечується відповідно до «Стратегії інтернаціоналізації
ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/46.pdf). В рамках проєкту «CybPhys», який реалізується
разом з представниками університетів Королі́вства Бе́льгія, Республіки Кіпр, Латвійської Республіки, Республіки
Білорусі, виконується оновлення та розробку нових дисциплін, зокрема, «Сучасні інформаційні технології на
транспорті» та «Кібер-фізичні системи кар’єрного транспорту». Член групи забезпечення Сістук В.О. є
відповідальним за забезпечення якості від Криворізького національного університету у міжнародному Еразмус+
проекті з розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE) KA2 «Development of practically-oriented student-centred education
in the field of modelling of Cyber-Physical Systems» CybPhys». Гарантом ОП було також надано підтвердження щодо
планів виконання дипломних проектів на базі підприємства «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», перешкодою реалізації яких
стали існуючі карантинні обмеження. Доцент Сістук В.О. пройшов стажування в Технічному університеті Варна (м.
Варна, Болгарія) (http://www.knu.edu.ua/novini/stazhuvannya-vykladachiv-knu-v-tehnichnomu-universyteti-mista-
varna). Залучення здобувачів вищої освіти на даній ОПП до роботи у сфері міжнародної діяльності на підставі
договорів з КНУ не здійснювалось, що підтверджено гарантом та на зустрічі із допоміжними (сервісними)
структурними підрозділами. Випадків академічної мобільності здобувачів за даною ОПП не було, що підтверджено
на зустрічі із адміністративним персоналом, але студенти приймали участь у міжнародних турнірах «BELAZ-
CHALLENGE» (https://belaz.by/press-centre/belaz-gave-the-title-in-the-championship-belaz-challenge-2019-/)

Загальний аналіз щодо Критерію 4:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Позитивною практикою є оновлення та розробка нових дисциплін завдяки проєкту «CybPhys», який виконується
разом з представниками університетів Королі́вства Бе́льгія, Республіки Кіпр, Латвійської Республіки, Республіки
Білорусі. Сильною стороною є участь НПП у міжнародному Еразмус+ проекті з розвитку потенціалу вищої освіти
(CBHE) KA2 «Development of practically-oriented student-centred education in the field of modelling of Cyber-Physical
Systems» CybPhys», проходження стажування за кордоном.

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

Рекомендацією є реалізація більш легкого доступу до силабусів загального банку вибіркових дисциплін, аналогічно
існуючому зручному доступу до інших освітніх компонент даної ОПП. Рекомендацією є більш активне залучення
студентів до міжнародної академічної мобільності.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Встановлена відповідність за даним критерієм з недоліками, що не є суттєвими. Форми та методи навчання і
викладання сприяють досягненню заявлених у ОПП цілей та програмних результатів навчання, є участь НПП у
міжнародному Еразмус+ проекті з розвитку потенціалу вищої освіти сприяють розвитку НПП та пов’язані з
інтернаціоналізацією ЗВО.

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

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

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти регламентуються «Порядком
оцінювання знань студентів у ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf). Цим порядком передбачено поточний, підсумковий (на
останньому занятті модуля) та семестровий види контролю. Політика оцінювання по кожній освітній компоненті
представлена у силабусах, які розміщені на сайті ЗВО. В ході зустрічі зі здобувачами вищої освіти встановлено
обізнаність процедурами та формами контрольних заходів та їх розуміння студентами.

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

Стандартом вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» для першого (бакалаврського)
рівня (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/275-transportni-
tekhnologii-za-vidami-bakalavr.pdf) визначено, що атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної
роботи (дипломної роботи або проекту). Форма атестації, визначена в ОПП, повністю відповідає вимогам стандарту
за даною спеціальністю.

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.

Процедура оскарження здобувачами результатів контрольних заходів у ЗВО відбувається згідно «Положення про
організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті»
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(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf). На зустрічах з викладачами, здобувачами вищої освіти
встановлено, що правила проведення контрольних заходів є зрозумілими та доступними для всіх учасників
освітнього процесу, конфліктів інтересів на даній ОПП не було. Під час зустрічі з представниками студентського
самоврядування було підтверджено наявність та погодженість процедур вирішення конфліктних ситуацій через
написання службової записки студентом на ім’я проректора з науково-педагогічної та виховної роботи, який
створює комісію для розгляду цього питання; було наведено приклад, коли непорозуміння між студентом та
викладачем (не на даній ОПП) було вирішено за діючими процедурами.

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.

Основними нормативними документами у Криворізькому національному університеті, які регламентують політику
забезпечення академічної доброчесності в освітньо-науковій діяльності ЗВО, забезпечують дотримання принципу
нетерпимості до порушень академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин є «Положення про
академічну доброчесність у КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf) та «Кодекс академічної
доброчесності КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf). Згідно до «Положення про академічну
доброчесність у КНУ», рішення щодо виду академічної відповідальності (позбавлення академічної стипендії,
повторне виконання кваліфікаційної роботи та ін.) за порушення академічної доброчесності приймається
викладачем, керівником кваліфікаційної роботи, комісією з академічної етики кафедри та факультету, Комісією з
етики та управління конфліктами Університету. В ЗВО проводяться вебінари з питань академічної доброчесності
(http://www.knu.edu.ua/novini/vebinar-metodolohiya-ocinky-naukovyh-i-students-kyh-robit-z-vykorystannyam-
antyplahiatnoi-systemy). На сторінці сайту «Академічна доброчесність» (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-
zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/akademichna-dobrochesnist) наведено рекомендації, записи вебінарів та
семінарів щодо запобігання плагіату та забезпечення академічної доброчесності. На зустрічі із здобувачами вищої
освіти експертна група переконалась у розумінні студентами політики забезпечення академічної доброчесності в
ЗВО. На зустрічі з допоміжними (сервісними) структурними підрозділами було встановлено, що ЗВО має необхідні
засоби: Інтернет Системи Strikeplagiarism.com та Unicheck.com (компаній Plagiat.pl та Unicheck), але цими засобами
перевірялись лише магістерські та дисертаційні роботи, виконані в ЗВО. Перевірку бакалаврських робіт на плагіат
здійснювала кафедра, де реалізується дана ОП (підтверджено витягом №10 з протоколу засідання кафедри
автомобільного транспорту від 15.06.2020 р., наданого за запитом експертної групи -
blob:https://office.naqa.gov.ua/9950f7eb-1967-48e1-bda0-8f54919826f3). Під час зустрічей гарантом та допоміжними
(сервісними) структурними підрозділами було надано пояснення щодо невикористання програмних засобів через
карантинні обмеження та запевнення щодо можливості їх застосування в теперішній час. Також на цих зустрічах
встановлено, що дипломні роботи після перевірки на плагіат зберігаються на кафедрі, розміщення в репозитарії
затримано через технічні проблеми.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Сильною стороною є популяризація академічної доброчесності як в ЗВО, та і на даній ОП; наявність засобів
перевірки випускових робіт - сервісів Strikeplagiarism.com та Unicheck.com.

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

Слабкою стороною є затримка з використанням засобів перевірки випускових бакалаврських робіт сервісів
Strikeplagiarism.com та Unicheck.com, та розміщенням їх в репозитарії. Рекомендацією є реалізувати заплановане
використання даних сервісів не тільки для магістерських, а також і для бакалаврських робіт.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.
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Встановлена відповідність за даним критерієм з недоліками, що не є суттєвими. ЗВО популяризує академічну
доброчесність, впроваджує відповідні технологічні рішення- сервіси Strikeplagiarism.com та Unicheck.com у якості
дієвих інструментів протидії порушенням академічної доброчесності.

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.

Надані ЗВО пояснення щодо відповідності викладачів освітнім компонентам у матеріалах самооцінювання та під час
зустрічей з гарантом, викладачами, допоміжними (сервісними) структурними підрозділами свідчать про
забезпечення досягнення визначених ОПП цілей та програмних результатів навчання. Особливої уваги під час
експертизи ОПП було приділено фаховим обов’язковим компонентам. За запитом експертної групи була отримана
інформація щодо 9 викладачів, серед яких 6 мають науковий ступінь та вчене звання. Всі викладачі мають публікації
відповідно до дисциплін, які вони викладають. Освіту за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)»
мають 4 викладача, 5 – мають освіту за спорідненими спеціальностями «Автомобілі та автомобільне господарство»,
«Автомобільний транспорт», «Експлуатація автомобільного транспорту». Як приклад, доцент Максимова О.С.
викладає дисципліну «Маркетингова діяльність автотранспортного виробництва» та має вищу освіту за
спеціальностями «Автомобільний транспорт» та «Економіка підприємства», є доцентом кафедри автомобільного
транспорту, кандидат економічних наук. З огляду на спеціалізацію ОПП – 275.03 Транспортні технології (на
автомобільному транспорті), наявність публікацій відповідно до дисциплін (у деяких викладачів - також досвіду
роботи за фахом), кадрову політику ЗВО в цьому контексті можна вважати прийнятною. Необхідно відмітити також
наявність резерву кадрів, які за освітою відповідають спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)», але
викладають лише вибіркові дисципліни, що було з’ясовано на відкритій зустрічі. До такого резерву відноситься,
зокрема, гарант ОП. В порівняно нетривалий термін існування даної ОПП здійснено захист кандидатської та
докторської дисертацій (доц. Сістук В.О, проф. Монастирський Ю.А.), які відповідають спеціальності 275
«Транспортні технології (за видами)», що свідчить про прогрес ЗВО в формуванні кадрового складу.

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

На зустрічі з допоміжними (сервісними) структурними підрозділами було підтверджено, що процедури конкурсного
відбору викладачів здійснюються відповідно до «Положення про порядок проведення конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Криворізький національний університет» та
укладання з ними трудових договорів (контрактів)» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf). Це Положення
передбачає видання наказу про оголошення конкурсу, публікацію оголошення про умови та терміни проведення
конкурсу на сайті ЗВО. Конкурсною комісією (окрім адміністративних працівників, до її складу входять голова
студентського самоврядування університету та профспілки) здійснюється оцінка рівня наукової та професійної
активності претендента, розглядається інформація щодо кількості публікацій та підвищення кваліфікації за останні
5 років. Потім кандидатура розглядається на засіданні кафедри, вченими радами факультету та університету, лише
після цього здійснюється укладання контракту. Проте, під час інтерв’ювання начальником відділу кадрів не
підтверджена наявність у трудових договорах викладачів розділу «Міжнародна співпраця», що є вимогою «Стратегії
інтернаціоналізації ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/46.pdf).

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

В ЗВО діє Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-
spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv), де розробляються та впроваджуються нові форми співпраці з
роботодавціями. На підприємствах міста Кривий Ріг організовано 21 філію кафедр та 7 навчально – науково-
виробничих комплексів, на яких проводяться навчання, виробничі практики
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv/praktyka), захист
дипломних проектів та кваліфікаційних робіт. Гарантом ОП та в ході зустрічей з роботодавцями, викладачами,
здобувачами вищої освіти підтверджено участь роботодавців організації та реалізації освітнього процесу за даною
ОП, зокрема холдингу «Метінвест», ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», ТОВ «СТЛЦ «БЕЛАЗ УКРАЇНА», «Цеппелін
Україна ТОВ». В ході цих зустрічей підтверджена практика проведення виїзних занять із залученням роботодавців у
призначених для цього філфях підприємств (наприклад, у гірничотранспортних цехах ПрАТ «ПівнГЗК»
(http://www.knu.edu.ua/fakultety/fakul-tet-mehanichnoi-inzhenerii-ta-transportu/struktura/kafedra-avtomobil-noho-
transportu).
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4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.

На зустрічі з викладачами, відкритій зустрічі було підтверджено проведення виїзних занять на підприємствах, факт
наявності серед викладачів професіоналів-практиків галузі (доцент Крейсман Е.А.у минулому був директором
автобусного парку АТП-14129 м. Кривий Ріг, у 2019-2020 н.р. на засадах сумісництва працював Босняк М.Г. -
колишній директор таксомоторного парку АТП-14100 м. Кривий Ріг; асистент кафедри Пристінський С.М. працював
у сфері пасажирських перевезень). Серед проблем подальшого розвитку практики залучення роботодавців до
викладання гарантом ОП відмічений низький рівень оплати даної праці у порівнянні з рівнем зарплати фахівців-
практиків, що було зазначено гарантом на зустрічі. На відкритій зустрічі були присутні представники галузі та
колишній керівник навчально-консультативного центру Національного транспортного університету в м. Кривий Ріг
Босняк М.Г., який відмітив власне сприяння розвитку кафедри, де реалізується ОПП. Директор ТОВ "МОНІТОРИНГ
ДЖИ.ПІ.ЕС" Ю.Б. Іванов допомагає із забезпеченням технічним обладнанням і програмними комплексами та
консультуванням щодо їх використання дисципліни “Навігаційне обладнання транспортних засобів” .

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

Підвищення кваліфікації працівників у відповідності до «Положення про професійний розвиток науково-
педагогічних працівників Криворізького національного університету»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf) здійснюється не рідше, ніж раз у п’ять років зі збереженням
середньої заробітної плати. Згідно даного Положення здійснюється фінансування підвищення кваліфікації
(стажування) за рахунок коштів, передбачених у кошторисах університету. У рамках проєкту «CybPhys» передбачено
стажування викладачів з мовної та професійної підготовки в університетах Королі́вства Бе́льгія, Республіки Кіпр,
Латвійської Республіки, при дії карантинних обмежень передбачена робота у дистанційному режимі
(https://cybphys.rtu.lv/wpcontent/), що підтверджено в ході зустрічей гарантом ОПП та доцентом Сістуком В.О.
Доцент Сістук В.О., зокрема, пройшов стажування в Технічному університеті Варна (Болгарія) за програмою
«Сучасні тенденції вищої освіти у країнах Європейського Союзу. Досвід ТУ-Варна». Внаслідок сприяння ЗВО
професійному розвитку викладачів, доценти Веснін А.В. та Сістук В.О. у 2019 р. отримали сертифікати рівня В2
володіння англійською мовою, що створює певні умови до підвищення рівня викладання, наприклад, при
використанні в навчальному процесі англомовних програмних засобів.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Правилами внутрішнього розпорядку ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Загальні%20положення/dod10.PDF) за зразкове
виконання своїх обов’язків, сумлінну та плідну працю; високі досягнення в науковій, навчально-методичній та
інших сферах, до викладачів застосовуються заходи заохочення: оголошення подяки; нагородження грамотою,
почесною грамотою; преміювання. На зустрічах з гарантом та викладачами підтверджено заохочення викладачів,
зокрема за відмінну підготовку команд студентів на турніри «BELAZCHALLENGE-2018» та «BELAZ-CHALLENGE-
2019» (http://www.knu.edu.ua/novini/ukrains-ko-bilorus-kyy-forum, http://www.knu.edu.ua/novini/nahorodzhennya-
chempioniv). На зустрічі з з допоміжними (сервісними) структурними підрозділами було підтверджено, що ЗВО
виділяє кошти - матеріальне заохочення, премії викладачам, які розвивають свою викладацьку майстерність, за
поданням керівників структурних підрозділів відрядження. Так, за поданням керівництва університету отримали
відзначення міської влади м. Кривого Рогу: гарант ОПП Монастирський Ю.А. – нагрудний знак «За заслуги перед
містом»; викладач Потапенко В.В. – іменний годинник міського голови, доцент Максимов С.В. та студенти – почесні
грамоти (http://www.knu.edu.ua/novini/ukrains-ko-bilorus-kyy-forum, http://www.knu.edu.ua/novini/nahorodzhennya-
chempioniv).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильною стороною ОПП є долучення до процесу її реалізації значної кількості роботодавців, наявність широкого
кола баз практик, створення умов щодо можливості проведення виїзних занять на підприємствах.

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

Рекомендацією є виконання вимоги «Стратегії інтернаціоналізації ДВНЗ «Криворізький національний університет»
щодо передбаченою цим внутрішнім нормативним документом наявності у трудових договорах професорсько-
викладацького складу розділу «Міжнародна співпраця», яка на момент роботи експертної групи не реалізована.
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Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Встановлена відповідність за даним критерієм з недоліками, що не є суттєвими. Долучення до процесу її реалізації
значної кількості роботодавців, наявність широкого кола баз практик, наявний прогрес в кадровому забезпеченні
через захист кандидатської та докторської дисертацій, відповідних спеціальності ОПП 275 «Транспортні технології»
свідчать про створення умов для реалізації ОПП.

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.

ЗВО має достатні фінансові та матеріально-технічні ресурси(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/82.pdf)
(бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо). Навчально-методичне забезпечення освітньої програми
гарантує досягнення визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання. Під час огляду
матеріально-технічної бази ЕГ переконалася в наявності аудиторій, які знаходяться в головному корпусі,
обладнаних комп’ютерами зі спеціалізованим ПЗ, створеними за підтримки підприємства ТОВ «Метінвест
Холдинг» та створенні у рамках проєкту «CybPhys» на базі кафедри спеціалізованої лабораторії із 15 комп’ютерів з
підключенням до академічного пакету спеціалізованих програм планування та управління від PTV group для
використання безпілотного літального апарату при проведенні польових досліджень транспортної мережі. На базі
кафедри, на даний момент, 2 аудиторії обладнані мультимедійними засобами, 1 комп’ютерний клас та наявні також
спеціалізовані лабораторії зі спорідненої спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». ЕГ переконалася в дії
Програми академічного партнерства КНУ та провідного розробника відповідного програмного забезпечення
DataFromSky (https://datafromsky.com). Для студентів кафедри проводяться регулярні екскурсії на гірничо-
транспортні цеха гірничо-збагачувальних комбінатів міста, а також в диспетчерську службу кар’єрів, завдяки чому
здобувачі освіти мають можливість більш детально ознайомитись з процесами роботи підприємств. Під час огляду
матеріально-технічної бази гарант продемонстрував платформу АСУ ЗВО (http://asu1.knu.edu.ua), яка містить
наступну інформацію: розклад занять,успішність студентів (стипендіальний та загальний рейтинги), робочі плани
груп, а також списки академічних груп, груп по вибірковим дисциплінам, потоку та кафедри. Доступ до навчально-
методичного забезпечення здійснюється через систему Moodle. Під час зустрічі зі студентами було з’ясовано, що
системою Moodle вони майже не користуються, переважна більшість використовує Google Classroom та Google meet,
рідше Zoom. Головний корпус повністю покритий мережею Wi-fi, до якої студенти мають необмежений доступ. Обсяг
фондів бібліотеки КНУ складає понад 900 тис. джерел.

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.

Під час зустрічей ЕГ з різними фокус-групами було з’ясовано, що всі учасники освітнього процесу мають
безоплатний доступ до об’єктів інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та наукової діяльності в межах освітньої програми. Бібліотека, навчальні корпуси, гуртожитки, спортивний
комплекс та інші інформаційні ресурси. Бібліотека знаходиться за адресою вул. Пушкіна, 44, корпус 4, АГЧ, кімната
№3 та розміщена в електронному вигляді за посиланням http://lib.knu.edu.ua; корпус Факультету механічної
інженерії та транспорту знаходиться за адресою Вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг. Студенти та викладачі
мають безоплатний доступ до міжнародних баз Web of Sciense (http://lib.ktu.edu.ua/?p=15280#more-15280) та
сервісів перевірки робіт на плагіат Unicheck. Доступ до навчально-методичного забезпечення здійснюється через
систему Moodle. Здобувачі освіти мають можливість на безоплатній основі проходити практику на гірничо-
збагачувальних комбінатах міста та інших підприємствах-партнерах університету.

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

Під час огляду матеріально-технічної бази ЕГ переконалася в безпечності освітнього середовища для життя та
здоров’я здобувачів вищої освіти. Дане питання відображається у Стратегії розвитку університету
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(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf). Заклад вищої освіти проводить низку заходів з метою забезпечення
безпеки для життя і здоров’я здобувачів освіти в освітньому середовищі, передбачена періодична система
опитування щодо стану освітнього середовища, зокрема, через кураторів та органи студентського самоврядування.
До таких заходів відносяться: належне утримання приміщень, опалення, освітлення, вентиляція приміщень тощо.
Під час експертизи було відмічено наявність засобів дезінфекції для запобігання захворювання НПП та студентів на
COVID-19. ЗВО забезпечує здобувачів освіти місцями в гуртожитках, студент даної ОП, який проживає в гуртожитку,
на зустрічі підтвердив, що він задоволений умовами проживання та вважає їх безпечними для життя і здоров’я.
Проте здобувачі вищої освіти не були інформовані про кімнати відпочинку в гуртожитках. Забезпечення безпеки
психічного здоров’я відбувається шляхом створення дружньої атмосфери в колективі викладачів та студентів.
Велику роль в даному процесі відіграє студентське самоврядування, яке здійснює різноманітні заходи, спрямовані
на згуртованість колективу (інформаційні бесіди зі здобувачами освіти, гра в «Мафію», де приймають участь не
лише здобувачі освіти, а й викладачі та ін.).

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

Заклад вищої освіти забезпечує багатосторонню підтримку здобувачів вищої освіти. Експертна група переконалася в
цьому під час зустрічей з фокус-групами. Важливу роль в забезпеченні освітньої, організаційної, інформаційної,
консультативної та соціальної підтримки відіграють електронні ресурси ЗВО: сайт університету
(http://www.knu.edu.ua), сайт кафедри (https://at.knu.edu.ua/головна-сторiнка), АСУ ЗВО (http://asu.knu.edu.ua),
АСУ-1 (http://asu1.knu.edu.ua), сайт бібліотеки (http://lib.knu.edu.ua) та платформи дистанційного навчання (Google
Classroom, Google Meet та Moodle). Вони забезпечують освітню, організаційну, інформаційну та консультативну
підтримку здобувачів освіти. Безпосередній зв’язок з академічним персоналом забезпечує будь-який необхідний вид
підтримки здобувачів освіти. Окрім академічного персоналу важливу роль в наданні підтримки відіграють органи
студентського самоврядування. Центр забезпечення якості вищої освіти та Центр сприяння працевлаштування
студентів та випускників забезпечують консультативну та інформаційну підтримку здобувачів освіти. Соціальна
підтримка забезпечується шляхом впровадження механізмів соціальної адаптації здобувачів освіти (надання пільг,
створення зручного графіку оплати освітніх послуг, надання житла здобувачам освіти на час навчання, створення
індивідуального графіку навчання, проектування індивідуальної освітньої траєкторії тощо).

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

ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами. Право на
освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою, регулюється Правилами
прийому до КНУ (http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu). Реалізується це шляхом впровадження «проєкту з
обладнання елементами безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до
будівлі університету» та Порядком супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Загальні%20положення/Наказ%20268.pdf).
Корпус факультету Механічної інженерії та транспорту, де реалізується дана ОПП, обладнаний пандусами. В
головному корпусі ЗВО створена на базі 203 аудиторії кімната «Матері і дитини». Під час зустрічі з гарантом ОП та
здобувачами освіти, було з’ясовано, що за даною ОПП навчалася вагітна дівчина, яка, з метою забезпечення права
на освіту, навчалася за індивідуальним графіком. Більше випадків навчання студентів з особливими освітніми
потребами не було.

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.

У ЗВО чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій. Заклад освіти активно проводить
заходи з запобігання потенційних конфліктів, флеш-моби та семінари, що підтверджено на зустрічах зі студентами.
У разі виникнення конфліктних ситуацій, алгоритм їх вирішення прописаний у Положенні про врегулювання
конфліктних ситуацій в Криворізькому національному Університеті
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf),Положенні про порядок запобігання та врегулювання потенційного
й реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб ДВНЗ «Криворізький національний
університет»(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Центр%20забезпечення%20якості%20вищої%20освіти/Положен
ня%20про%20порядок%20запобігання%20та%20урегулювання%20потенційного%20й%20реального%20конфлікту
%20інтересів%20у%20діяльності%20посадових%20осіб%20в%20КНУ.pdf) та у Положенні про порядок запобігання
врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів із здобувачами у діяльності посадових осіб
Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf). В університеті діють
скриньки довіри, які розміщені у всіх корпусах університету, та діють в електронній формі
(http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry) і є анонімними. За засвідченням студентів та викладачів за даною ОПП
конфліктних ситуацій не було, це забезпечується шляхом створення товариської атмосфери всередині колективу.
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Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильною стороною є надання ЗВО для реалізації даної ОПП потужної матеріально-технічної бази та активне
використання різноманітних платформ дистанційного навчання АСУ “ЗВО”, Moodle, Classroom, що сприяє
автоматизації освітнього процесу.

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

Недоліком є відсутність поінформованості здобувачів освіти про кімнати відпочинку в гуртожитках. Рекомендацією
є передбачити заходи щодо інформованості здобувачів вищої освіти про усі наявні матеріально-технічні та
інформаційні ресурси, у тому числі соціального значення.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Встановлена відповідність за даним критерієм з недоліками, що не є суттєвими. Матеріально-технічні, інформаційні
ресурси ЗВО та навчально-методичне забезпечення освітньої програми із безплатним доступом забезпечують
досягнення визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

ЕГ під час зустрічей з фокус-групами пересвідчилась в тому, що ЗВО послідовно дотримується визначених ним
процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми. Ці процеси
регулюються відповідними нормативними документами: Положенням про організацію освітнього процесу в
Криворізькому національному Університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), Положенням про
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/116.pdf) та Положенням про моніторинг якості освіти та освітньої
діяльності у ДВНЗ «Криворізький національний університет»(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf).
Центр забезпечення якості вищої освіти був створений у 2019 році, і відтоді веде активну діяльність. Попередню
ОПП було розроблено після введення в дію Стандарту вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
підготовки фахівців ступеня бакалавра в галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 275 «Транспортні технології
(за видами)» (Наказ МОН від 29.10.2018р., № 1171) та затверджено рішенням Вченої ради ДВНЗ «Криворізький
національний університет» від 26.02.2019 р., протокол №7. Для врахування потреб сучасного ринку праці та
передових європейських практик при реалізації міжнародного проєкту по підвищенню потенціалу вищої освіти
«CybPhys» у 2020 році розроблено дану ОПП, яку розглянуто і затверджено рішенням Вченої ради Криворізького
національного університету 14.05.2020р. протокол №7.

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

ЕГ з’ясувала, що здобувачі освіти самостійно та через органи студентського самоврядування беруть участь в процесі
періодичного перегляду ОПП та інших процедур забезпечення її якості як партнери. Це регулюється Положенням
про організацію освітнього процесу в КНУ. Студенти регулярно проходять анкетування та опитування, пов’язані з
задоволеністю освітнім процесом, окремими дисциплінами та їх компонентами. Анкетування що проводяться
центром забезпечення якості освіти розміщені за посиланням http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-
zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/tematychni-ankety, студенти завчасно інформуються про початок опитувань та
дату закриття даних форм. Результати опитувань передаються на відповідні кафедри, та вони самі вирішують
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питання оприлюднення результатів анкетування, що підтверджено на зустрічах з фокус-групами.Опитування
здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої діяльності здійснюється після завершення вивчення навчальних
дисциплін (за модулем, за семестром) для забезпечення прав студентів якісної освіти та врахування їх пропозицій
щодо підвищення якості організації освітнього процесу. Періодичність та процедура проведення опитувань, а також
оприлюднення їх результатів на сайті ЗВО регулюються внутрішньою політикою закладу освіти та Положенням про
організацію та проведення опитувань здобувачів вищої освіти Криворізького національного
університету(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/65.pdf). Відповідно до розділу 3, пункту 3.13 даного положення
«Результати анкетування в узагальненому вигляді обговорюються на Вченій раді та оприлюднюються на веб-сайті
Університету», ЕГ не знайшла на веб-сайті Університету більшість результатів проведених опитувань. Результати
проведення опитувань студентів даної ОПП
(https://drive.google.com/file/d/1DLMvA_nQiB8F80JBmNXkGQHA2EtnIg5M/view) свідчать про бажання зміни банку
вибору дисциплін. Відсутність на даний момент на веб-сайті ЗВО банку вибіркових дисциплін, свідчить про те, що
йде його зміна задля задоволення потреб здобувачів освіти.

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

На зустрічі з ЕГ, роботодавці підтвердили беруть активну участь в процесі періодичного перегляду освітньої
програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери. Свідченням цього є рецензії від роботодавців
(https://at.knu.edu.ua/освiта/відгуки-стейкхолдерів). Окрім рецензій, вони надають свої пропозиції щодо
вдосконалення ОПП, освітнього процесу чи окремих освітніх компонентів безпосередньо під час зустрічей з
представниками НПП.

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

Під час зустрічі з випускниками ОПП експертна група з’ясувала, що центр сприяння працевлаштування студентів та
випускників (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv) не
отримував від випускників даної ОПП інформацію про траєкторію їх працевлаштування. Фактично інформація
отримується за допомогою забезпечення зв’язку викладачів та кураторів випускових робіт з випускниками. Вони
зазначили, що не були проінформовані про анкетування від центру забезпечення якості вищої освіти
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc53plyjFAe87lk0CZvSr34l4uwgKHiDp1fAf0e2Uw_AA4M4g/viewform) та
не брали в ньому участь. Органи студентського самоврядування спільно з викладачами проводять опитування
випускників з метою збору інформації щодо їх кар’єрного шляху та визначення потреб у вдосконаленні ОП. Аналіз
та інфографіка (https://at.knu.edu.ua/освiта/наші-випускникибакалаври), розміщена на сайті кафедри містить саме
дані зібрані в результаті цих опитувань.

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

Система забезпечення якості ЗВО забезпечує вчасне реагування на виявлені недоліки в освітній програмі та освітній
діяльності з реалізації освітньої програми. Ці функції покладені на центр оцінювання якості освіти та регулюються
низкою нормативних документів: Положення про центр забезпечення якості вищої освіти
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/116.pdf), Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти в Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf), Положення
про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності в Криворізькому національному університеті
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf). Під час зустрічі з академічним персоналом, було підтверджено, що
ЗВО ставить в пріоритеті виправлення недоліків виявлених під час проведення акредитаційних експертиз. Система
забезпечення якості ЗВО вчасно реагує на виявлені недоліки, що підтверджується змінами в ОПП, які відбулися під
час її періодичного перегляду та обумовлені введенням в дію Стандарту вищої освіти за першим (бакалаврським)
рівнем вищої освіти підготовки фахівців ступеня бакалавра в галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 275
«Транспортні технології (за видами)» (Наказ МОН від 29.10.2018р., № 1171).

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

Зауваження та недоліки попередніх акредитаційних експертиз відсутні, бо акредитація є первинною. Попередня ОП
проходила акредитацію в 2015 році, та її результати були враховані в редакціях ОПП 2017 та 2019 років. На зустрічі з
адміністративним персоналом було встановлено, що при перегляді ОПП враховуються зауваження та пропозиції
попередніх акредитацій.
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7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

Культура якості вищої освіти в університеті формується відповідно до Положення про моніторинг якості освіти та
освітньої діяльності в Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf). В
академічній спільноті ЗВО сформована культура якості, що сприяє постійному розвитку освітньої програми та
освітньої діяльності за цією програмою. Муж усіма учасниками освітнього процесу існує тісний зв’язок, метою якого
є вдосконалення освітнього процесу в університеті в цілому. Кожен його учасник ознайомлений зі своїми правами та
обов’язками та відповідально ставиться до їх виконання, що було підтверджено на зустрічах з фокус-групами.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Сильною стороною є достатньо високий рівень культури якості забезпечення вищої освіти, до процедур
періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості активно залучаються
представники здобувачів освіти та роботодавців.

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

Слабкою стороною є недостатньо ефективний інформаційний зв'язок випускників з відповідними структурними
підрозділами, які аналізують дані щодо кар’єрного шляху випускників. Рекомендацією є закріпити ці функції за
відповідним структурним підрозділом, або узгодити технологію реалізації цих функцій між Центром сприяння
працевлаштування студентів та випускників та Центром забезпечення якості вищої освіти. Недоліком є відсутність
оприлюднених результатів анкетування здобувачів освіти та інших стейкхолдерів відповідно до Положенням про
організацію та проведення опитувань здобувачів вищої освіти Криворізького національного університету.
Рекомендацією є оприлюднення результатів всіх проведених опитувань на веб-сайті університету.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Встановлена відповідність за даним критерієм з недоліками, що не є суттєвими. Ефективність функціонування
внутрішньої системи забезпечення якості освіти забезпечується спеціально створеним для цього Центром
забезпечення якості вищої освіти КНУ.

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.

ЕГ з’ясувала, що правила і процедури, які регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, є чіткими
і зрозумілими та знаходяться у відкритому доступі на веб-сайті ЗВО у розділі «Нормативна база»
(http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza). Даний розділ має зручну структуру розподілу документів за категоріями:
1)Положення про колегіальні органи (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-pro-kolehial-ni-orhany);
2)Положення про робочі та дорадчі органи (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-pro-robochi-ta-
doradchi-orhany); 3) Положення про структурні підрозділи (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-
pro-strukturni-pidrozdily); 4) Положення про навчальний процес (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-
baza/polozhennya-pro-navchal-nyy-proces); 5) Положення про наукову діяльність (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-
baza/polozhennya-pro-naukovu-diyal-nist); 6) Нормативна база щодо забезпечення якості вищої освіти
(http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/normatyvna-baza-shhodo-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity); 7) Загальні
положення (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/zahal-ni-polozhennya); 8) Діловодство
(http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/dilovodstvo); 9) Кодекси (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/kodeksy).
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Інформація про структурні підрозділи знаходиться на їх інформаційних сторінках в структурі сайту ЗВО та є
легкодоступною. В розділах «Навчання» та «Вступнику» розміщена вся необхідна інформація для здобувачів освіти
та абітурієнтів. Під час роботи ЕГ в розділах сайту університету «Матеріально-технічне забезпечення»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/%1D>@<0B82=0%201070/Material_tehn_baza.pdf) та «Наукові школи»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/110/%1D0C:0/%1D0C:>2V%20H:>;8/%1D0C:>2V%20H:>;8.pdf) файли не
відкрились. В розділі «Правила прийому до Криворізького національного університету у 2021 році» Додаток 9 та
Додаток 10 є неактивними, як і ряд посилань в розділі «Антикорупційна діяльність». На зустрічі з допоміжними
(сервісними) структурними підрозділами було встановлено, що це обумовлено тим, що ЗВО в дійсний час
інтенсивно додає та оновлює документи на сайті.

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.

Для обговорення усіх документів ЗВО, що потребують публічного розгляду на сайті університету функціонує розділ
«Проєкти для обговорення» (http://www.knu.edu.ua/proekty-dlya-obhovorennya). ЕГ підтверджує, що під час
ознайомлення з матеріалами самооцінювання та попереднім ознайомленням з сайтом, в даному розділі був
розміщений проект «Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в Криворізькому національному
університеті». Під час зустрічей зі стейкхолдерами було з’ясовано, що з проектом даної ОПП вони були ознайомлені
не через сайт університету, але вони були про нього проінформовані та надавали свої пропозиції щодо
вдосконалення ОП. Під час зустрічі з менеджментом та допоміжними (сервісними) структурними підрозділами було
встановлено, що процедура перегляду ОПП дотримується. Пропозиції, отримані в результаті обговорення ОПП на
сайті відсутні, що пояснено на зустрічах виконанням подібних процедур лише під час перегляду ОПП, який на
момент експертизи не проводиться.

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.

Необхідна інформація про ОПП в повному обсязі розміщена на сайті кафедри (https://at.knu.edu.ua), а також за
посиланням
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0
%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D
0%BC%D0%B8/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3
%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B
8/2021/%D0%9E%D0%9F%D0%9F_275_2020%D0%A0.pd). Всі стейкхолдери усвідомлені про наявність такої
інформації на сайт, що підтверджено на зустрічах з ними.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Позитивною практикою ОПП є прагнення до доступності та публічності всіх правил та процедур, які регулюють всі
права та обов’язки учасників освітнього процесу в КНУ.

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

Слабкою стороною є технічні проблеми з організацією роботи сайту щодо оприлюднення усіх необхідних для
реалізації ОПП документів. Недоліком даної ОПП є відсутність практики оприлюднення на веб-сайті ЗВО переліку
пропозицій після закінчення процесу громадських обговорень. Рекомендацією є створення практики оприлюднення
на веб-сайті ЗВО переліку пропозицій після закінчення процесу громадських обговорень.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Сторінка 22



Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Встановлена відповідність за даним критерієм з недоліками, що не є суттєвими. Правила і процедури, що регулюють
права та обов‘язки учасників освітнього процесу, є доступними, їх дотримання забезпечується Центром
забезпечення якості вищої освіти КНУ.

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

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
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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.

дані відсутні

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

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:
Відсутні

Сторінка 24



***

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

Турпак Сергій Миколайович

Члени експертної групи

Сілантьєва Юлія Олександрівна

Бугайов Олексій Олександрович
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